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SAMENVATTING 

In dit afstudeerrapport wordt een verslag gegeven van een numeriek vloeistof-structuur 
int eractiemodel voor de modellering van een hartklepprothese. 

Centraal in de numerieke modellering staat de gescheiden behandeling van vloeistof en 
structuur. Per tijdstap wordt het vloeistofsysteem en structuursysteem afzonderlijk 
opgelost. De koppeling vindt plaats via de randvoorwaarden op het contactoppervlak. 

dat de afzonderlijke integratie van de twee subsystemen een extra aandacht voor de 
numerieke stabiliteit vraagt; de oplossing oscilleert sterk rondom de verwachte oplossing. 
Indien de bewegingsvergelijking van de structuur (naar eigen inzicht) wordt 
gemodificeerd, wordt een oscillatievrije oplossing verkregen. 

aortaklep uitgevoerd. Voor een stationaire stroming in het aortaklepmodel is het 
snelheidsveld onderzocht, alsmede het krachtenevenwicht van de vloeistofkracht en 
zwaartekracht werkend op de klep in een evenwichtssituatie. Het numerieke en 
experimentele snelheidsveld komen redelijk goed met elkaar overeen. Het numeriek en 
experimenteel gevonden krachtenevenwicht vertonen een afwijking. Mede als gevolg van 
de geconstateerde afwijking in de krachten komen het numerieke vloeistof-structuur 
interactiemodel en het experimentele model niet volledig met elkaar overeen. 

Test berekeningen aan een sterk vereenvoudigde twee-dimensionale aortaklep laten zien, 

Ter verificatie van de numerieke resultaten zijn experimenten aan een 2D-model van de 
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1.1 

1 INLEIDING 

In het kader van het interuniversitaire project Hartklepprothesen wordt getracht een 
numeriek model op te stellen dat de klepvliesbeweging van en de vloeistofstroming rond 
een vliesklepprothese gedetailleerd beschrijft. Via een parameterstudie zal vervolgens 
worden geprobeerd tot een optimale vliesklepprot hese te komen. 

verificatie van een uit de literatuur bekend numeriek vloeistof-structuur interactiemodel. 
De numerieke simulatie gebeurt op basis van een eindige elementenmethode (SEPRAN), 
de experimentele verificatie met behulp van laser-Doppler snelheidsmetingen en met het 
op videoband vastleggen van de klepbeweging. 

Het afstudeeronderzoek betreft de uitwerking c.q. bewerking en experimentele 

In de beginperiode van het afstudeeronderzoek is een tussentijdsrapport geschreven 
(Veugelers, 1987) waarin een schets wordt gegeven van het onderhavige 
vloei s t of-s t ruct uur int er act iemodel. Vervolgens wordt in dit rapport het int eract iemodel 
verder uitgewerkt en toegepast op een sterk vereenvoudigde tweedimensionale aort aklep. 
Daarnaast zijn, ter verificatie van de numerieke resultaten, experimenten uitgevoerd aan 
een 2D-model van de aortaklep. 

Eerst zal worden ingegaan op de natuurlijke aortaklep (hoofdstuk 2). Daarna wordt het 
numerieke vloeist of-s tructuur int eractiemodel besproken, en worden enkele test result at en 
gegeven (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 bespreekt het experiment, en hoofdstuk 5 presenteert 
de numerieke en experimentele resultaten. Afgesloten wordt met een evaluatie (hoofdstuk 
6) en met een voorstel voor de voortgang van het onderzoek (hoofdstuk 7). 
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2 NATUURLIJKE AORTAKLEP 

De aortaklep is een ongespierde uitlaatklep van het hart en bevindt zich tussen de 
lichaamslagader (aorta) en de linkerhartkamer, zie figuur 2.1. Zij bestaat in wezen uit drie 
delen: drie dunne vliesjes (0.6 mm), hun bevestiging aan de klepwand (aortaklepring) en 
achter ieder vliesje een zakvormige uitzetting van de klepwand (sinus van Valsalva). Een 
schematische weergave wordt gegeven in figuur 2.2. 

Bij de mens is de diameter van de aorta, 1 tot 2 cm achter de aortaklep, ongeveer 30 
mm. De straal van de sinus is ongeveer gelijk aan de straal van de aorta, de lengte van de 
vliezen ongeveer anderhalf maal de straal van de sinus (Reid, 1970). 

ontspant deze zich (diastole). De drie vliesjes sluiten tijdens de diastole de aorta af. De 
vloeistofstroom door de aorta heeft een verloop zoals getekend in figuur 2.3. 

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

O 0.2 0.4 0.6 0.8 

I systole I diastole t 
I I I 

l I, 
‘I- d 

1.0 tijd (s) 

Fig. 2.3 Het verloop van de aortaflow als functie van de tijd (Milnor, 1982). 

Tijdens de systole perst de linkerhartkamer het bloed door de geopende aortaklep de aorta 
in, en is er dus sprake van een voorwaartse stroming. Deze stroming neemt geleidelijk af 
als gevolg van de afnemende samentrekkingskracht van het hart 
(vloeistofvertragingsfase). Tijdens deze fase beginnen de vliezen al geleidelijk naar elkaar 
toe te bewegen. Op het einde van de systole is daardoor het doorstromingsoppervlak van 
de aorta reeds voor 75% door de klepvliezen afgesloten, en is er nog slechts een kleine 
terugstroming nodig om de klep volledig te doen sluiten (Bellhouse & Talbot, 1969). Dit 
heeft tot gevolg dat zo weinig mogelijk bloed weer terugstroomt in het hart, hetgeen 
uiteraard van groot belang is voor een efficiënt werkend hart. Het geleidelijk sluiten van 
de aortaklep blijkt vooral mogelijk gemaakt te worden door de aanwezigheid van de 
sinus-van-Valsalva-holte achter het vlies. Is deze holte niet of nauwelijks aanwezig dan 
wordt het mechanisme, waartoe ook een vereffening van de druk in de sinus-holte 
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Fig. 2.1 De ligging van de aortaklep 
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Fig. 2.2 a. Schematische weergave van de aortaklep gezien vanuit de aorta. 
b. Schematische weergave van de aorta, de aortaklepring en één 

sinusholte. 
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behoort, verstoord en zal de klep zich abrupt onder de invloed van de terugstroming 
sluiten (Bellhouse & Talbot, 1969; van Steenhoven, 1979). 

De karakteristieke kengetallen voor een instationaire stroming (figuur 2.3) zijn het 
Reynoldsgetal en Strouhalgetal. Deze worden hier als volgt gedefinieerd 

VR Re = - Y 
R en St 

met V de maximale snelheid, de pieksnelheid tijdens de systolefase ( ~ 1 . 2  ms-'), R de 
straal van de sinus ( ~ 1 . 5  cm), Y de kinematische viscositeit van het bloed (~4*10 
m2s-l) en T de tijdsduur van de vertragingsfase (20.18 s). Dit levert 

4 

Re = 4500 en St = 0.07 
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3 NUMERIEK VLOEISTOF-STRUCTUUR INTERACTIEMODEL 

Dit hoofdstuk bespreekt een numeriek vloeistof-structuur interactiemodel voor de 
modellering van een vliesklepprothese. Het interactiemodel is bekend uit de literatuur; zie 
bijvoorbeeld Felippa & Park (1980). Centraal hierin staat de gescheiden behandeling van 
vloeistof en structuur. Per tijdstap wordt de vloeistof en structuur afzonderlijk in de 
ruimte gediscretiseerd en in de tijd geïntergreerd. De (enige) koppeling vindt plaats via 
de randvoorwaarden op het contactoppervlak. 

Felippa & Park( 1980) bespreken methoden voor de koppeling van twee tweede orde 
mechanische systemen, en trachten de toepasbaarheid ervan aan te geven. Er wordt 
ingegaan op verschillende tijdint egratiemet hoden, koppelingstechnieken en op de 
implementatie op de computer. Mogelijke bronnen van instabiliteiten worden onderzocht, 
Het blijkt dat de numerieke stabiliteit sterk afhangt van de tijdintegratiemethode in 
combinatie met de keuze van koppeling. 

Bovenstaand interactiemodel levert grote voordelen op boven een volledig gekoppeld 
model, waarbij de vloeistof en structuur simultaan worden geïntegreerd. De gescheiden 
behandeling van de subsystemen maakt het namelijk mogelijk dat beide subsystemen met 
bestaande rekenpakketten kunnen worden opgelost: het vloeistofsysteem met SEPRAN, 
het structuursysteem bijvoorbeeld met DIANE. Zodoende kunnen op eenvoudige wijze 
verschillende materiaalmodellen worden geïmplementeerd. Het volledig gekoppelde 
systeem zal daarentegen naar verwachting groot zijn, en moeilijk (wellicht niet) op te 
lossen zijn met bestaande rekenpakketten. In het kader van een afstudeeronderzoek is het 
opstellen van een volledig gekoppeld systeem niet doenlijk. 

Ook tussenvormen in het koppelingsmechanisme zijn mogelijk (Belytschko, 1979; Park, 
1980). Hierbij wordt het contactoppervlak niet als een harde scheidingslijn tussen de twee 
subsystemen beschouwd, maar meer als een overgangsgebied. Het overgangsgebied wordt 
tijdens het oplosproces zowel bij het vloeistofsysteem als bij het structuursysteem 
genomen. Ook nu worden de twee subsystemen afzonderlijk opgelost, maar op het 
overgangsgebied gelden de fysische eigenschappen van zowel de vloeistof als de structuur. 
Doordat in het beschrijvende stelsel vergelijkingen koppelingstermen verschijnen, is het 
gekoppelde interactiemodel niet zonder meer met bestaande rekenpakketten op te  lossen. 

Door Belytschko C.S. wordt met succes de methode van de afzonderlijke integratie van het 
vloeistofsysteem en structuursysteem toegepast, al of niet met een overgangsgebied. 
Belytschko C.S. zijn o.m. geïnteresseerd in het gedrag van onderdelen in een kernreactor 
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bij bijvoorbeeld een explosie in de reactorkern. De beschouwde structuur is dan 
bijvoorbeeld ondergedompeld in de koelvloeistof. Door hun wordt veel aandacht besteed 
aan de modellering van de structuur, de vloeistof wordt daarentegen vaak sterk 
vereenvoudigd. Deze laatste wordt in het algemeen niet-viskeus genomen en vaak 
beschreven in de akoestische benadering. Een overzicht van de interactiemodellen van 
Belytschko wordt gegeven in Belyt schko( 1980), een uitgebreide en vanuit verschillende 
invalshoeken bekeken beschouwing in Belytschko & Hughes( 1983). Onder meer worden 
hierin meshdefinities en tijdintegratietechnieken voor verscheidene interactiemodellen 
besproken, alsmede worden enkele numerieke resultaten gegeven. 

Een aanpassing onzerzijds van de interactiemodellen van Belytschko is, dat voor de 
vloeistof de volledige Navier-Stokes vergelijking (viskeus, incompressibel) wordt opgelost, 
en dat de structuur relatief grote verplaatsingen kan ondergaan en relatief weinig massa 
heeft. Voor het afstudeeronderzoek wordt de structuur vooralsnog sterk vereenvoudigd; 
hiervoor wordt een star plaatje, vrij roterend om z'n aanhechtingspunt genomen. 

In dit hoofdstuk wordt eerst een schets gegeven van het op te  lossen probleem en de 
aanpak ervan (paragraaf 3.1). Paragraaf 3.2 behandelt de beschrijvende vergelijkingen 
voor de incompressibele, viskeuze vloeistof en voor het vrij roterend star plaatje. 
Paragraaf 3.3 gaat dieper in op de behandeling van het vloeistofsysteem. De discretisatie 
van beide subsystemen wordt vervolgens in paragraaf 3.4 besproken, de koppeling in 
paragraaf 3.5. Paragraaf 3.6 behandelt enkele testresultaten. Op grond van deze 
result aten wordt een modificatie van de bewegingsvergelijking van het plaatje voorgesteld 
(paragraaf 3.7). Afgesloten wordt met enkele conclusies (paragraaf 3.8). 
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3.1 Probleemstelling en aanDak 

Getracht wordt het in figuur 3.1 geschetste twee-dimensionaal probleem numeriek op te 
lossen. Het stelt een vereenvoudigd 2D-aortaklepmodel voor. Het model bestaat uit vaste 
wanden, waarin een vrij roterend star plaatje is opgehangen (de klep). De 
vloeistofstroming is periodiek, en stroomt van links naar rechts. Onder invloed van de 
instationaire stroming beweegt het plaatje. Het plaatje beïnvloedt op zijn beurt de 
vloeist ofstroming. 

I 

vas te  wand 

v loe i s to f  Y 

Fig 3.1 

c -- 

Het vereenvoudigd 2D-aort aklepmodel. 
$ vloeistofsnelheid, cp doorlopen hoek door het plaatje. 

In navolging van Belytschko( 1980) worden de vloeistof en het plaatje als afzonderlijke 
subsystemen behandeld. Beide systemen worden per tijdstap ontkoppeld beschreven en 
geïntegreerd. De enige koppeling vindt plaats via de randvoorwaarden op het 
contact oppervlak. 

De beschrijvende vergelijking voor de vloeistof is de Navier-Stokes vergelijking samen 
met de continuïteitsvergelijking, die voor het plaatje een elementaire 
bewegingsvergelijking voor een roterend star lichaam. Het oplossen van de Navier-Stokes 
vergelijking gebeurt op basis van een eindige elementenmethode (SEPRAN). De 
bewegingsvergelijking voor het roterend plaatje kent slechts één vrijheidsgraad en hoeft 
enkel in de tijd worden geïntegreerd. 

In grote lijnen wordt het volgende algoritme toegepast (Veugelers, 1987); 
per tijdstap wordt eerst het vloeistofsysteem opgelost, met een voorgeschreven positie en 
snelheid van het contactoppervlak (kinematische randvoorwaarde). Deze kinematische 
randvoorwaarde wordt bepaald uit de beweging van het plaatje op de vorige 
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tijdstap(pen). Nadat de oplossing van het vloeistofsysteem is verkregen, kan de kracht 
worden bepaald, die de vloeistof op het plaatje uitoefent (dynamische randvoorwaarde). 
Met deze dynamische randvoorwaarde wordt de bewegingsvergelijking van het plaatje 
opgelost; de oplossing op tijdstap n+l is dan voltooid. 

3.2 Beschri-ivende vergelijkingen 

3.2.1 Differentiaalvergelijkingen 
De stroming van een isotherme, incompressibele Newtonse vloeistof wordt volledig 
beschreven door de dimensieloze Navier-Stokes vergelijking samen met de 
continu i t  ei t svergeli jking , 

8 1 s t x  + 3.vs = -vp + 
v.s = o 

met 'if de snelheid, t de tijd, p de druk en St en Re het Strouhal- resp. Reynoldsgetal 
volgens 

VL Re = - U 

L St = - VT (3) 

Hierin is V een karakteristieke snelheid, L een karakteristieke lengte, T een 
karakteristieke tijd en v de kinematische viscositeit van de Newtonse vloeistof. 

Volgens de eindige elementenmethode wordt vgl. (1) in de ruimte gediscretiseerd. Het 
resulteïende stelsel vergelijkingen kent dan twee onbekende grootheden; de snelheid en de 
druk. Met een numerieke truc is het mogelijk de druk als onbekende uit het eindige 
elementenstelsel te  elimineren. Het principe hierbij is om de continuïteitsvergelijking te 
vervangen door (Cuvelier, 1986) 

v.s = -EP (4) 

-6 met 6 een zeer kleine parameter (de boetefunctieparameter); cpVL=O(lO ), waarbij p de 

I 
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dichtheid van de vloeistof is. Deze numerieke methode wordt de boetefunctiemethode 
genoemd. Aangenomen wordt dat de oplossing van het boetefunctiestelsel voor E + O 
convergeert naar die van het oorspronkelijke stelsel (Cuvelier, 1986). Het voordeel van de 
boetefunctiemet hode is dat een kleiner stelsel vergelijkingen wordt verkregen, met minder 
onbekenden (de druk valt eruit). Hetgeen minder rekentijd en geheugenruimte vereist. 

De bewegingsvergelijking van het vrij roterend star plaatje is een elementaire 
bewegingsvergelijking voor een roterend lichaam, en wordt gegeven door (appendix A) 

met q de hoek die het plaatje met de verticaal maakt (zie figuur 3.1), I het 
1 traagheidsmoment van het plaatje, en rv + -r het totale moment van de uitwendige 

krachten. Het totale moment bestaat uit het krachtmoment dat de vloeistof op het plaatje 
uitoefent (rv) plus het krachtmoment ten gevolge van de zwaartekracht (-7 ), met Fr 

het Froudegetal volgens 

Fr g 

1 
Fr g 

Hierin is go een karakteristieke versnelling van de zwaartekracht. 

van een medium op een bewegend lichaam in rekening gebracht met een toegevoegde 
massa (bijvoorbeeld voor een vallende kogel in een niet-viskeuze vloeistof). Een 
versnellend lichaam moet namelijk behalve zichzelf ook de omringende vloeistof in 
beweging brengen en daardoor een arbeid leveren, die omgezet wordt in kinetische energie 
van de vloeistof. M.a.w. een lichaam ondervindt een extra traagheid indien het wordt 
versneld in een vloeistof. In de potentiaaltheorie wordt de toegevoegde massa verkregen 
door over het oppervlak van het lichaam de drukverdeling te integreren. In vergelijking 
(5) wordt deze integratie uitgevoerd bij de bepaling van het krachtmoment rv dat de 

vloeistof op het plaatje uitoefent (appendix A). Toevoegen van een extra 
traagheidsmoment in vgl. (5) is dus niet correct. 

In de potentiaaltheorie (zie bijvoorbeeld Batchelor, 1967) wordt met succes de invloed 
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3.3.2 Randvoorwaar den 
De beschrijving van de wisselwerking tussen het vloeistofsysteem (vgl. (i)) en het plaatje 
(vgl. (5)) vindt enkel plaats via de randvoorwaarden op het contactoppervlak. 

De invloed van het plaatje op het vloeistofsysteem wordt in rekening gebracht door de 
positie en de snelheid van het plaatje op te drukken. De positie volgt uit 
bewegingsvergelijking (5), de snelheid uit de hoeksnelheid. Het verband tussen de 
hoeksnelheid w van het plaatje en de doorlopen hoek <p wordt gegeven door 

w = s t g  

De snelheid van een bepaald punt op het plaatje op afstand r van het draaipunt wordt 
gegeven door 

v = r u  (7)  

Vanwege de ‘no-slip’ conditie voor viskeuze vloeistoffen geldt, dat aan het 
contactoppervlak de snelheid van de vloeistof gelijk is aan de snelheid van het plaatje 
(kinematische randvoorwaarde). 

De invloed van de vloeistof op het plaatje volgt via de bepaling van de normaal- en 
schuifkracht, die de vloeistof op het plaatje uitoefent. In deze kracht spelen drukkrachten 
en viskeuze krachten een rol. De normaal- resp. schuifspanning wordt gegeven door 

met i? de eenheidsbuitennormaal en t de eenheidstangent op het contactoppervlak. Het 
krachtmoment rv (dat de vloeistof op het plaatje uitoefent) volgt uit vgl. (8). De 

berekening van krachtmoment rv is uitgewerkt in appendix A. 
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3.3 Behandeling van de vloeistofmesh 

Deze paragraaf bespreekt in het kort de bevindingen gemaakt in het tussentijdse rapport 
Veugelers( 1987). 

Volgens de eindige elementenbenadering wordt het domein van het vloeistofsysteem 
onderverdeeld in een eindig aantal elementen. Elk element bevat knooppunten voor de 
snelheid en de druk. Indien de knooppunten vast in het laboratoriumstelsel liggen, wordt 
gesproken van een Euler-mesh. Bij een Lagrangemesh volgen de knooppunten de 
materiedeeltjes. Beide meshdefinities hebben hun voor- en nadelen. Indien de 
materiedeeltjes grote verplaatsingen ondergaan, zoals bij een vloeistofstroming, wordt in 
het algemeen een Euler-mesh genomen. 

Als voor het onderhavige interactieprobleem voor de vloeistof een Euler-mesh wordt 
genomen, dan beweegt het plaatje vrij door de Euler/vloeistof-mesh. Daar in het 
algemeen de contour van het plaatje niet samenvalt met de vloeistofknooppunten, is het 
opleggen van randvoorwaarden aan het contactoppervlak moeilijk (Belytschko, 1980). Om 
deze moeilijkheid te  omzeilen, zijn een tweetal oplosstrategieën mogelijk (Veugelers, 
1987); een arbitraire Lagrange-Euler(ALE) methode of een updated-Eder methode. Het 
verschil tussen beide is de behandeling van de vloeistofmesh én de hierop gedefinieerde 
beschrijvende vergelijking voor de vloeistof. 

laboratoriumstelsel genomen. De beschrijvende vergelijking voor de vloeistof is de 
klassieke Navier-Stokes vergelijking samen met de continuiteitsvergelijking, 

Bij de updated-Euler methode worden de vloeistofknooppunten per tijdstap vast in het 

a 1 
P 

'ort + S.V$ = - -vp + UV2$ 

v.s = o 

met $ de vloeistofsnelheid, t de tijd, p de druk, p de dichtheid en u de kinematische 
viscositeit van de vloeistof. Per tijdstap wordt de vloeistofmesh aangepast aan de 
beweging van het plaatje en wordt het snelheidsveld geïnterpoleerd naar de nieuwe mesh 
(rezoning). Bij het maken van de nieuwe mesh wordt gezorgd dat de randknooppunten 
samenvallen met het contactoppervlak. Er mogen per tijdstap knooppunten worden 
gecreëerd of vernietigd. 

Bij de ALE-methode kunnen de vloeistofknooppunten daarentegen op een door de 
gebruiker voorgeschreven wijze worden bewogen. De knooppunten staan dus per tijdstap 
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Fig. 3.2a Illustratie van de updat-ed-Euler mesh. 

Fig. 3.2b Illustratie van de ALE-mesh. 
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niet stil (zoals bij de updated-Euler methode), maar bewegen met een geprogrammeerde 
snelheid $ 

convectieve term van de Navier-Stokes vergelijking (Veugelers, 1987); 

G (gridsnelheid). Deze knooppuntssnelheid wordt verdisconteerd in de 

G 1 + ($4 >.vs = --vp + UV2$ a- P 
v.s = o 

Per tijdstap wordt de snelheid van de knooppunten berekend uit de beweging van het 
plaatje. Doordat de knooppuntssnelheid is verdisconteerd in de convectieve term, bewegen 
de knooppunten (met de hierop berekende vloeistofsnelheid) vanzelf naar hun nieuwe 
positie; een interpolatie van het snelheidsveld is dan overbodig. Er kunnen geen 
knooppunten worden gecreëerd of vernietigd. Figuur 3.2 illustreert beide meshtechnieken. 

Een algemene voorkeur voor de een of de andere methode is moeilijk te geven. Het grote 
voordeel van de updated-Euler methode boven de ALE-methode is, dat per tijdstap ieder 
gewenste meshverdeling (met de gewenste meshverfijning voor een nauwkeuriger 
resultaat) mogelijk is. Meshvervorming zoals bij de de ALE-techniek treedt niet op (zie 
figuur 3.2). Maar doordat aan een interpolatie onnauwkeurigheden inherent zijn, zal de 
herhaaldelijke interpolatie een cumulatieve fout introduceren. Echter ook bij de 
ALE-methode wordt per tijdstap een fout gemaakt. Doordat snelheid 3 
knooppunten tijdens de tijdstap niet bekend is, maar geschat wordt uit de voorgaande 
tijdstap(pen), valt de met snelheid $ 

mesh. Een schatting voor de geïntroduceerde fout t .g.v. de interpolatie (updated-Euler 
methode) of de niet exact bekende snelheid 9 
geven. 

G van de 

G verplaatste mesh niet exact samen met de nieuwe 

G (ALE-methode) is (vooralsnog) niet te  

Naast de hierboven besproken nauwkeurigheidsaspecten bestaan nog een tweetal 
-nnn+:nnLn nonnntn  nn i - n ~  t A-FiiInr mathncln ic r lcrtiof oonvniirlio hinnpn SFIPRAN tp ~ I ~ L L ~ I U L I I C  CLU~CLI,GII. uc uyuâ,&u uuIb1 IIIbuIIvub LeLwuluL VVLI. VU-zb yI-LvL- 

implementeren. Daarentegen vereist de ALE-techniek een aanpassing van de convectieve 
term. Als gevolg van de per tijdstap uitgevoerde nieuwe meshgeneratie en interpolatie is 
de rekentijd van de updated-Euler methode langer dan die van de ALE-methode. Bij 
test berekeningen nam de meshgeneratie plus interpolatie (updated-Euler methode) 
ongeveer 25% van de totale rekentijd in beslag, het met snelheid 3 bewegen van de 
vloeistofmesh ( ALE-methode) slechts 5%. 

is later de ALE-methode te implementeren. 

G 

Voor het afstudeeronderzoek is gekozen voor de updated-Euler methode. De bedoeling 
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3.4 Gediscret iseer de s t elsel vergeli i kingen 

Navier-Stokes vergelijking (1) wordt in de ruimte gediscretiseerd met een eindige 
elementenmethode, zoals beschreven door van de Vosse( 1987). Hierbij wordt de 
boetefunctiemethode toegepast (vgl. (4)). Voor de tijddiscretisatie wordt een 
gemodificeerde &methode gebruikt (van de Vosse, 1987). Dit levert het onderstaande 
st elsel vergelijkingen, 

vn+ @_Vn 
- 1 T -1 n+6= Fn+B M- + [S + N(yn+') --L E D L]Y - 

OAt 
(9) 

met beginvoorwaarde Yo = y(t=O). Y is het gediscretiseerde snelheidsveld, M de 
massamatrix, S de diffusiematrix, N(Y) de convectiematrix, L de continuiteitsmatrix, D 
de drukmatrix en 
parameter in de &methode (O < 6 5 1 . (tn+' = tn + 6At). 

een rechterlidkolommatrix. 6 is de boetefunctiepararneter, en B de 

a' De convectieve term N(Ynf6)Yn+ wordt met één Newton-iteratieslag gelineariseerd; 

met J(Yn) de Jacobiaan van N(Yn)Yn (zie v.d. Vosse, 1987). 
De druk wordt achteraf bepaald met 

Pn"=-D 1 -1 L y  n+B 
€ - 

Om de tijdintegratie voort te kunnen zetten, is een extrapolatie in de tijd van het 
Yllelllelubvtxu LLuu1g (Llt: vg1. ( C J ) ] ,  

-: J---,.l J -.-,I: - f -:,, ,,,I (0)) 

Indien B=l is de nauwkeurigheid van stelsel (9) + (11) van de orde At, indien 8=1/2 is de 
nauwkeurigheid van de orde At2 (v.d. Vosse, 1987). 

Een extrapolatie in de tijd van de druk wordt niet uitgevoerd. Van de Vosse(1987) heeft 
geconstateerd dat extrapolatie van de druk tot ongedempte oscillaties in de drukbepaling 
leidt. Drukbepaling op tijdstap n+ O geeft een significant nauwkeuriger resultaat, maar de 
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mogelijkheid van (geringe) oscillaties blijft bestaan (v.d. Vosse, 1987; Horsten, 1988). 
Aangezien de druk op tijdstap n+1 niet nodig is voor de voortzetting van de tijdintegratie 
wordt de druk niet geëxtrapoleerd. 

Bewegingsvergelijking ( 5 )  wordt als volgt in de tijd gediscretiseerd (zie appendix B), 

1 
met beginvoorwaarden op t=O voor po, 9-l en f- /2. De nauwkeurigheid is van de orde 
At2. f i s  het krachtmoment dat de vloeistof op het plaatje uitoefent, f sin9 het 

krachtmoment van de zwaartekracht. 
g 

Krachtmoment f wordt bepaald uit de oplossing van het vloeistofsysteem, en is dus 

bekend op het tijdstip tn+! Indien 6=1/2 wordt het berekende krachtmoment f n+l/2 in 
1 

het rechterlid van vgl. (12) ingevuld en gemiddeld met fn- /2. Door deze middeling 
kunnen mogelijke oscillaties in de drukbepaling (die inherent zijn aan de &methode) 
worden uitgemiddeld. 

Indien 6=1 wordt krachtmoment f in het rechterlid van bewegingsvergelijking ( 5 )  
(f=rv/St2) als volgt gediscretiseerd, 

f = ;(fn+'+ afn+ f n-1 ) + O(At2) 

Ook nu worden mogelijke oscillaties in de drukbepaling niet versterkt. 

De bepaling van de kinematische randvoorwaarde (6) wordt als volgt gediscretiseerd, 

of als 

n n-1 
wn = St- + O(At) 

n n-1 
= St(* -t $ A t w )  + O(At2) 

dt 
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Indien B=l/2 wordt in de laatste vergelijking voor fn de meest actuele kracht f n-l/2 

ingevuld (zie vgl. (12)). 

3.5 Komelinff tijdens ti idintegrat ie 

3.5.1 Algoritme 
Het vloeistofsysteem (vgi. (9)) en het plaatje (vgl. (12)) worden afzonderlijk impliciet 
geïntegreerd. De koppeling vindt plaats via de randvoorwaarden op het contactoppervlak. 
Dit wordt in de literatuur een 1-1 partitie genoemd (Felippa & Park, 1980). Bij een 1-1 
partitie doet zich een probleem voor bij het opleggen van de randvoorwaarden op het 
contactoppervlak. Door middel van extrapolatie in de tijd zal de randvoorwaarde voor het 
eerst te integreren subsysteem vastgesteld moeten worden (Veugelers, 1987). Daarna volgt 
het oplossen van het tweede subsysteem, de oplossing op tijdstap n+l  is dan voltooid. 

Tabel 3.1 geeft de volgorde van de berekening. Ook is een programmastroomschema 
opgenomen (tabel 3.2). Het vloeistofsysteem wordt het eerst gelntegreerd. Een 
extrapolatie van de kinematische randvoorwaarde aan het vloeistofsysteem is dan 
noodzakelijk. Nadat de oplossing van het vloeistofsysteem is verkregen, kan de kracht, die 
de vloeistof op het plaatje uitoefent, worden bepaald alsmede de, door het plaatje, 
doorlopen hoek op tijdstap n+l. 

Voor de extrapolatie van de kinematische randvoorwaarden aan het vloeistofsysteem 
kunnen verschillende schema's worden genomen. De eenvoudigste extrapolator hiervoor is 

V n + B =  vn + O(At) 

mei vn cie sneineid van het plaatje (vgl. (7)). 

Tweede orde extrapolatoren zijn 

V n + B =  vn + Bat5 dvn + û(At2) 

= vn + @At r  st^ + O(At2) 
dt 
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n c n+l- 

Tabel 3.1 Volgorde van de berekening. 

:1~ verkregen NS-vgl. wordt (: ynM op, 

vgl. (11) 

rezoning; maak nieuwe vloeistofrnesh, 

interpoleer snelheidsveld 

I 

Stap 1. Bepaal de beginvoorwaarden. 
Stap 2. Extrapoleer de kinematische randvoorwaarde aan het vloei- 

stofsysteem op het contactoppervlak. 
Los het vloeistofsysteern op. 
Bepaal de kracht, die de vloeistof op het plaatje uitoefent. 

Los de bewegingsvergelijking van het plaatje op, 
(onder voorgeschreven kracht). 
Bepaal de hoeksnelheid van het plaatje. 
Verplaats het plaatje en maak een nieuwe vloeistofmesh. 
Interpoleer het gehele discrete snelheidsveld naar de 
knooppunten van de nieuwe vloeistofrnesh. 

Stap 3 .  

Stap 4 .  
Stap 5. 

Stap 6. 
Stap 7. 
Stap 8. 

Stap 9. ttt+At, ncn+l. 
Stap 10. Ga naar 2. 

Tabel 3.2 Progr ammastroomschema. 

vo, 1/70, f-l, f-3 (beginvoorwaarden) - 

n c n+l- 

I 
verkregen wordt ynM 

vgl. (11) 

5 
fn+B app. A 

los beruegingsvgl. (12) op, 
verkregen wordt pn+I 

I vgl. (14) 

rezoning; maak nieuwe vloeistofrnesh, 

interpoleer snelheidsveld 

I 

(stap 2) 

(stap 3) 
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dvn 
V n+e = vn + ûAtK + O(At2) 

n n-1 
) + O(At2) v -v = v n +  BAt( At 

+ O(At2) n &n-l = (l+B)v - 

3.5.2 Numerieke stabiliteit 
In deze paragraaf wordt gepoogd enig inzicht te krijgen in de numerieke stabiliteit van 
een 1-1 partitie. Voor de bespreking van de numerieke stabiliteit van de afzonderlijke 
subsystemen (vloeistofsysteem en structuursysteem) wordt verwezen naar 
Veugelers(l987). In het algemeen kan worden gesteld, dat een impliciet 
tijdint egratieschema toegepast op een lineaire differentiaalvergelijking onvoorwaardelijk 
stabiel is. 

In een 1-1 partitie worden twee differentiaalvergelijkingen impliciet geïntegreerd. Maar 
numerieke stabiliteit van de afzonderlijke subsystemen garandeert nog niet een stabiele 
1-1 partitie. Door verscheidene auteurs (Belytschko, 1979; Park, 1980) wordt erop 
gewezen dat de numerieke stabiliteit van en 1-1 partitie sterk afhangt van de keuze van 
de extrapolator in combinatie met de numerieke tijdintegratiemethode. 

Belytschko( 1979) en Park( 1980) behandelen expliciet de numerieke stabiliteit van 
gekoppelde lineaire systemen. Belytschko( 1979) onderzoekt de numerieke stabiliteit met 
behulp van een sterk gestileerd model, bestaande uit een demper-veer systeem met twee 
vrijheidsgraden. Park( 1980) levert een stabiliteitsanalyse op het volledige gediscretiseerde 
stelsel vergelijkingen. De details van deze laatste analyse zijn echter niet volledig 
begrepen. Gekoppelde stabiliteitstheorieën waarin rekening wordt gehouden met 
niet-symmetrische matrices en niet-lineariteiten (zoals in het geval van de 
Navier-Stokes vergelijking) zijn niet in de literatuur aangetroffen. Dit wordt bevestigd 
door Park & Felippa(1983). 

In navolging van Belytschko( 1979) wordt het in dit hoofdstuk gepresenteerde 
vloeistof-structuur interactiemodel gemodelleerd met behulp van een demper-veer 
systeem. Dit sterk gestileerde mechanische analogon kan geen uitsluitsel geven of het 
werkelijke interactiemodel numeriek stabiel zal zijn: slechts inzicht in de numerieke 
stabiliteit kan worden verworven. 
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Het gemodelleerde systeem bestaat uit twee subsystemen; subsysteem 1 (subscript 1) 
stelt het vloeistofsysteem voor, subsysteem 2 (subscript 2) het structuursysteem (zie 
figuur 3.3). Beide subsystemen zijn star met elkaar verbonden. 

Fig. 3.3 Het gemodelleerde systeem. 

De beschrijvende vergelijkingen voor het gemodelleerde systeem zijn 

m V + c v = f  

m ü + k u = - f  
1 1 

2 2 

met v de snelheid, f de kracht en u de uitwijking. 

De vergelijkingen (17) en (18) worden op dezelfde wijze gediscretiseerd als de werkelijke 
vergelijkingen (1) en (5). Onderstaand algoritme wordt toegepast; 

- los vgl. (17) op onder voorgeschreven v n+ 9 
- verkregen wordt f n+ û 
- los vgl. (18) op (met bekende f n+ 8, 
- verkregen wordt u nS1 

n+l  n n + l - u  -u - bepaal snelheid v - at 
n+i+8- n+i  

- extrapoleer deze snelheid; v - v  

In appendix C wordt de stabiliteitsanalyse geïntroduceerd door Belytschko( 1979) 
toegepast op bovenstaand algoritme. Hierbij wordt 8=1/2 gesteld. Het resultaat is dat 
bovenstaand algoritme voorwaardelijk stabiel is, onder voorwaarde 

c At 
(k =O; m =am) 

2 2 1 
( 2  m -  

2 
(19) 
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Op welke wijze demper c en massa m kwantitatief naar het werkelijke interactiemodel 

moeten worden vertaald, is niet zonder meer duidelijk. Kwalitatief kan worden gezegd, 
dat demper c de viscositeit van de vloeistof vertegenwoordigt en massa m de massa van 

1 2 

de structuur. Voorwaarde (19) geeft aan dat indien massa m voldoende groot en demper 

1 2 

2 

c voldoende klein is, numerieke stabiliteit kan worden verkregen. Vertaalt naar het 1 
werkelijke interactiemodel levert dit, dat toepassing van hoge Reynoldsgetallen en zware 
structuren gemakkelijker de numerieke stabiliteit waarborgen dan lage Reynoldsgetallen 
en lichte structuren. 

In de interactiemodellen van Belytschko( 1980) wordt de viscositeit van de vloeistof 
verwaarloosd en worden relatief zware structuren toegepast (zie inleiding van dit 
hoofdstuk). Echter in het onderhavige interactiemodel voor de modellering van de 
aortaklep zullen lage Reynoldsgetallen (Re < 100) en een relatief licht plaatje (ongeveer 
gelijk aan de dichtheid van de vloeistof) worden toegepast: problemen in de numerieke 
stabiliteit kunnen worden verwacht. 
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3.6 Testresult aten 

3.6.1 Plaatie op vaste positie in een stationaire hoofdstroming 
Het plaatje wordt op een vaste positie <p=95' in een volledige ontwikkelde stationaire 
hoofdstroming (Re=50) geplaatst. In figuur 3.4 is deze situatie geschetst, ook worden 
hierin de randvoorwaarden voor de numerieke berekening aangegeven. Berekend wordt 
het krachtmoment dat de stationaire vloeistofstroming op het plaatje uitoefent. 

U=U( Y Re=50 
v=o .--=--+ 

u=v=o 

u=v=o 

X 

v=o 
p=o 

Fig. 3.4 Het domein en de randvoorwaarden voor de berekening 
van de stationaire stroming. 

Figuur 3.5 geeft de mesh (1100 vrijheidsgraden), het berekende stationaire snelheidsveld 
en de berekende drukcontouren. In figuur 3.6 is de normaalspanning an en schuifspanning 

at werkend op het contactoppervlak uitgezet. 

De normaalspanning bestaat uit een drukkracht en een viskeuze kracht (zie vgl. (sa)). 
De viskeuze bijdrage in de normaalspanning is van dezelfde orde van grootte als de 
schuifspanning; en is dus een orde lager dan de drukbijdrage (zie figuur 3.6). De invloed 
die de klep van de vloeistof ondervindt bestaat dus vooral uit het drukverschil over het 
-1 n t :A 
PlCLCLb JC. 

Het berekende krachtmoment dat de stationaire stroming op het plaatje uitoefent, is 
gelijk aan T~ = 4.391099. Het krachtmoment van de zwaartekracht wordt gegeven door 

(zie appendix A) 
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2.0 

7 . 0  
0 . 0  

0 . 0  

Fig. 3.5 De meshverdeling, het snelheidsveld en de drukcontouren 
(contour 1: p=O, contour 20: p=1.3, equidistante verdeling). 

-0.03 
-0.15 

0.00 0.58 1.16 1.74 2.32 2.90 
4 

_.j afstand langs contactoppervlak 

Fig. 3.6 De normaalspanning an (A) en schuifspanning at ( 

het contactoppervlak (afstand 0-1.4: bovenzijde van het 
plaatje, afstand 1.5-2.9: onderzijde van het plaatje). 
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met 1=1.4; h=0.1 resp. de lengte en dikte van het plaatje, en g=l de valversnelling. prel is 

de relatieve dichtheid van het plaatje t.o.v. de vloeistof. Deze relatieve dichtheid wordt 
voor de volgende testberekeningen zodanig gekozen, dat er een evenwicht ontstaat tussen 
de vloeistofkracht en de zwaartekracht indien het plaatje zich in de stationaire situatie op 
p 9 5 '  bevindt. Een met de fysische werkelijkheid vergelijkbaar Froudegetal is Fr = 

3.10-5 (zie hoofdstuk 5). De relatieve dichtheid wordt gelijkgenomen aan prel = 1.00012. 

Het traagheidsmoment I wordt gegeven door (zie appendix A) 

1 I = Lp h1(I2 +4 h2) 3 rel 

en is gelijk aan I = 0.0915943 

De berekening is herhaald met een anderhalf maal verfijnde mesh (2400 vrijheidsgraden). 
De rekentijd nam met een factor 5 toe; van 16 min voor de mesh uit figuur 3.5 tot 83 min 
voor de verfijnde mesh. Het krachtmoment dat de stationaire stroming op het plaatje 
uitoefent, is nu gelijk aan rv = -0.385484. Het relatieve verschil met de voorgaande 

berekening is 1.4%. Aangezien dit verschil klein is en de rekentijd ongeveer kwadratisch 
met de verhouding in het aantal vrijheidsgraden toeneemt, is besloten voor alle nog uit te 
voeren berekeningen de meshverdeling uit figuur 3.5 te nemen. 

3.6.2 Plaatje laten vallen in een stationaire hoofdstroming 
Het plaatje uit de vorige paragraaf wordt losgelaten vanuit de begintoestand p=90° 
Onder invloed van de zwaartekracht zal het plaatje naar de eindtoestand op 9 ~ 9 5 '  
bewegen. In deze toestand is de zwaartekracht in evenwicht met de vloeistofkracht. 

Veer de beginop!ûs;ing op iijdstap U wordt genomen; 
O - voor het vloeistofsysteem y = stationaire Navier-Stokes vergelijking 

- voor het plaatje po = p-l = 1.57080 (90') 
De relatieve dichtheid is gelijk aan pre1 = 1.00012. Het krachtmoment P, dat 

snelheidsveld y op het plaatje uitoefent, is gelijk aan 
van de zwaartekracht f = 0.392591. Er werkt dus op het plaatje een resulterende kracht 

(fo + f ), die naar beneden is gericht. Tabel 3.3 geeft de materiële en numerieke 

O = -0.194520, het krachtmoment 

g 

g 
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par amet ers. 

Tabel 3.3 Materiële en numerieke parameters. 

Vloeistof incompressibel, viskeus 

Plaat je: 
Re=50, St=l,  Fr=3.10-5 
rel. dichtheid prel = 1.00012 

traagheidsmoment I = 0.0915943 
krachtmoment van de zwaartekracht f = 0.392591 

g 
Numeriek : tijdstap At = 0.01 of 0.001 

&parameter O =  0.5 of 1 
extrapolator v = v of v n+O n n-1 

De berekening is onder een viert al verschillende combinaties van de numerieke parameters 
uitgevoerd; 

n+û n 
n+û n 
n+O n 
n+û n-1 

(1) At=O.Ol ; 8=0.5; v =v 
(2) At=O.Ol ; û=l  ; v =v 
(3) At=0.001; 8=1 ; v =v 
(4) At=O.Oi ; û=i  ; v =v 

xet resu!taat is, dat in &!!e \Tier de geva!!eil de op!ossirig sterk esci!!eert reEUei?? de 
beginsituatie. Deze oscillatie neemt extreem in de tijd toe. Voor geval (1) en (2) is in 
figuur 3.7 de doorlopen hoek cp als functie van de dimensieloze tijd uitgezet. Zoals wordt 
verwacht geeft het Euler-impliciet schema ( O= 1) numerieke demping; de oplossing 
oscilleert minder heftig. Verder is geconstateerd, dat verkleinen van de tijdstap At (geval 
(3)) een iets minder oscillerende oplossing oplevert, en dat extrapolator v 
(geval (4)) geen essentieel beter resultaat geeft. In appendix D wordt het resultaat voor 
de gevallen (1) t /m (4) in tabelvorm gepresenteerd. 

n+û n-1 = v 
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vallendglaatje 

8 8 . 0 0  

9 0 . 0 0  

92 .00  

.rl a 94 .00  

96 .00  

9 8 . 0 0  " " I " " I '  " ' I " " I " " ' 
0 . 0 0  0 .20  O .  40 0 . 6 0  O .  80  1 . 0 0  

time * 1 2  

theta=0.5 
0 _ _ _ _ _  Q _ _ - - -  Q- 

theta=l - 
Fig. 3.7 De berekende doorlopen hoek cp als functie van de 

dimensieloze tijd voor het vallend plaatje (At=O.Oi; v n+û- n -v ). 
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3.7 Gemodificeerde bewegingsveryeliiking 

3.7.1 Modificatie 
Het voorafgaande stelsel vergelijkingen leverde geen stabiele oplossing op. Voorgesteld 
wordt bewegingsvergelijking (5) van het plaatje als volgt te modificeren, 

1 dv (I + I ~ )  Q = f + f sin9 + I, melt 
2 

dt g 

met Ia een artificieel traagheidsmoment, en v de snelheid aan het uiteinde van het plaatje. 

dv is een schatting voor 3 gemaakt uit de oplossing op de vorige tijdstap(pen). milt. 

(v = S t l g  zie vgl. (6) en (7)). Indien de fout in de schatter voor Sh! hoogstens van de 

orde At is, d.w.z. 

dt 
2 

dt 

is vgl. (22) consistent met bewegingsvergelijking (5). E is een constante, onafhankelijk van 
At. 

De gemodificeerde bewegingsvergelijking (22) wordt op dezelfde wijze gediscretiseerd als 
bewegingsvergelijking (5); 
als û=i/2 (zie vgl. (ia)), 

Als 8=1 (zie vgl. (13)), 
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n-1 1 1 dvn+' dvn dv 
+ 8 a  w ( F  + 2~ +F) 

dvn+ dt (8=1/2 of 1) wordt als volgt gediscretiseerd, 

dvn+B vn+ O n 
dt= û At + O(At) -V 

met vn+' de via de extrapolator (zie paragraaf 3.5.1) bekende snelheid, en vn de snelheid 
op het einde van de vorige tijdstap, 

v n = J[V 1 n-l+O - ( 1-B)vn-'] + O( At') 

Vgl. (26) is identiek met de tweede stap van de gemodificeerde &methode (vgl. (li)). 

Als een extrapolator van minimaal de orde At2 wordt toegepast, is de discretisatie van 
dvn+' 1 dv dt (vgl. (25)) van de orde At. De schatter ST a (vgl. (23)) is dan ook van de orde 

At; en aan voorwaarde (23) wordt voldaan. De constante E uit vgl. (23) zal afhankelijk 
zijn van B en van de keuze van de exptrapolator van de tweede orde. 

M.a.w., indien een extrapolator van de tweede orde wordt gebruikt, gaat de benadering 
(24a,b) + (25) + (26) in de limiet At + O over in bewegingsvergelijking (5). Echter de 
nauwkeurigheid van deze benadering is slechts van de orde At (zie vgl. (25)). In appendix 
B wordt op basis van testgevallen aangeraden een tweede orde benadering voor 
bewegingsvergelijking (5) te gebruiken. Als gevolg van de voorgestelde modificatie kan 
aan dit advies geen gevolg worden gegeven. 

Een tweetal extrapolatoren van de tweede orde zijn toegepast (zie paragraaf 3.5.1); 

V n+B = vn + OAt 1 St+ d2 + O(At2) 
dt ' 
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en n &n-l 
V n + û =  (l+û)v - + O(At2) 

n n-1 
met vn = 1 St(* + ;At@) + O(At2) (zie vgl. (14b)) 

dt 

2 n  n 
met * = (fn + f sinyn + 

dt g Stl dt dv / (I + I ~ )  (zie vgl. (22)) 

3.7.2 Resultaat 
Wederom wordt het vallend plaatje uit paragraaf 3.6.2 beschouwd. In eerste instantie is 
gekeken naar de invloed van het artificieel traagheidsmoment Ia op de oplossing. 

Voor een drietal Ia-waarden; Ia=lO*I, Ia=17.5*I, Ia=25*I is hoek cp als functie van de 

tijd berekend (At=O.l, û=l ,  extrapolator (27)). Figuur 3.8 geeft het resultaat. Voor 
I =1O*I is de oplossing niet stabiel, en de stabiele oplossing (Ia>17.5*I) is slechts weinig a 
afhankelijk van Ia. 

Voor Ia=17.5*I is vervolgens gekeken of het plaatje naar z'n evenwichtstoestand op 

cp=95' beweegt. Figuur 3.9 geeft het resultaat voor At=O.l en At=0.2 (@=i, 
extrapolator (27)). (Om praktische redenen zijn maar 30 tijdstappen berekend). De 
evenwichtstoestand wordt bereikt, en het plaatje blijft in rust op cp=95'. Volgens vgl. 
(25) is de oplossing van de orde At. De afwijking in figuur 3.9 ligt binnen deze orde van 
grootte. 

Verder is geconstateerd dat extrapolator (28) eenzelfde resultaat geeft als extrapolator 
(a?), eil dat het Crant-Nic&m schemw (A=1/2) een iu de tijd tQeEemeEde Qsci!!atie iu 
de krachtbepaling f oplevert, ook nadat (zoals gebruikelijk) een tiental tijdstappen met 
û=l  is gerekend (dit vanwege het uitdempen van inschakelverschijnselen). Klaarblijkelijk 
is het noodzakelijk dat het vloeistofsysteem met een tijdintegratieschema met een 
dempend vermogen (zoals het Euler-impliciet schema, û=l)  wordt opgelost, opdat de 
oplossing van het gekoppelde systeem oscillatievrij is. 

Figuur 3.10 geeft op verschillende tijdstappen resp. t=O, t=1.4, t=2.8 en t=6.0 het 
berekende snelheidsveld en de drukcontouren. 
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Fig. 3.8 Oplossing cp als functie van de tijd voor de gemodificeerde 
bewegingsvergelijking ( At=O. 1 b 1, extrapolator (27)). 
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Fig. 3.9 Oplossing cp als functie van de tijd voor de gemodificeerde 
bewegingsvergelijking (&i, extrapolator (27), Ia=17.5*I). 
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Fig. 3.10 Het snelheidsveld en de drukcontouren op resp. t = O ,  t=1.4, t=2.8 
en t=6.0 (contour 1: p=O, contour 20: p=1.3, equidistante 
verdeling). 
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3.8 Conclusie 

Het in dit hoofdstuk gepresenteerde vloeistof-structuur interactiemodel voldoet in z'n 
oorspronkelijke vorm niet. Testberekeningen hebben opgeleverd, dat de oplossing per 
tijdstap sterk oscilleert rondom de verwachte oplossing. Deze oscillatie neemt in de tijd 
toe. Tijdstap, tijdintegratieschema en extrapolator oefenen een invloed uit op de 
oscillatie, maar in alle geteste gevallen blijft het oscillerende karakter bestaan. Het 
Euler-impliciet tijdintegrat ieschema introduceert numerieke demping, maar niet 
voldoende om de oscillerende oplossing te kunnen dempen. Verkleinen van tijdstap At 
geeft een iets minder oscillerende oplossing, en een extrapolator waarbij het oscillerende 
karakter van de oplossing verdwijnt, is niet gevonden. 

Indien de bewegingsvergelijking van het plaatje volgens de methode uit paragraaf 3.7.1 
wordt gemodificeerd, wordt wel een oscillatievrije oplossing verkregen, mits het 
vloeistofsysteem met het Euler-impliciet schema ( 8=1) wordt opgelost; het 
Crank-Nicolson schema ( 8=1/2) geeft oscillaties in de krachtbepaling. Bij de modificatie 
spelen twee aspecten een rol: een artificieel traagheidsmoment (Ia) én een schatter voor de 

1 dv hoekversnelling van het plaatje (m =). Voor de schatter wordt dezelfde extrapolator 

gebruikt als de extrapolator nodig in de 1-1 partitie voor het oplossen van het eerste 
subs yst eem: het vloeis t ofsysteem. 

Indien een extrapolator van de tweede orde wordt toegepast, is de gemodificeerde 
bewegingsvergelijking in de limiet At + O consistent met de oorspronkelijke 
bewegingsvergelijking. Als gevolg van 8=i én de voorgestelde modificatie is zowel het 
vloeistofsysteem als het structuursysteem slechts van de orde At. 

hoofdstroming) het plaatje beweegt zoals fysisch wordt verwacht, en dat de oplossing 
slechts weinig afhankelijk is van I,. 

Het resultaat is dat voor het testgeval (het vallend plaatje in een stationaire 

a 
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4 EXPERIMENT 

Dit hoofdstuk gaat in op de experimentele kant van het onderzoek. Paragraaf 4.1 
bespreekt het experimentele twee-dimensionale model van de aort aklep. Paragraaf 4.2 en 
4.3 behandelen in het kort de meetopstelling en de meetmethode. 

4.1 2D-aortakle~model 

Er zijn experimenten uitgevoerd aan een vergroot twee-dimensionaal model van de 
aortaklep. Het model is gemaakt van perspex, en is dus volledig doorzichtig. De aorta 
wordt daarbij voorgesteld door een rechthoekig kanaal (de hoogte/breedte verhouding is 
1:6), de sinus van Valsalva door een halve cylinder, die aan de aortazijde is afgerond (zie 
figuur 4.1). Voor het klepvlies wordt een star plaatje genomen, vrij roterend om z'n 
aanhechtingsas. 

De vloeistof (water) stroomt in de positieve x-richting. De breedte van het kanaal (in 
z-richting) is 120 mm, de hoogte 20 mm. De straal van de sinus is 20 mm. De lengte van 
het plaatje is gelijk genomen aan 28 mm (ongeveer anderhalf maal de straal van de sinus; 
overeenkomstig de fysiologische verhouding), de dikte is 2 mm. Het plaatje wordt met 
zeer dunne plastic folie aan de aanhechtingsas bevestigd. De buigstijfheid van de dunne 
folie wordt verwaarloosd. 

De stroming in het model wordt verondersteld twee-dimensionaal te zijn, hetgeen 
inhoudt dat het stromingspatroon in het (x,y)-vlak voor alle z-posities hetzelfde is, en 
dat er geen stroming in de z-richting plaatsvindt. Experimenten laten zien dat de opening 
tussen het plaatje en de zijwand (zie figuur 4.1) de kwaliteit van de twee-dimensionale 
stroming sterk beïnvloedt. Het stromingsveld wordt hierbij bijvoorbeeld zichtbaar 
gemaakt met inkt-injecties, zie bijvoorbeeld Sanders( 1987). Op grond van zulke 
visualisatie-experimenten is ervaren dat met een zo smal mogelijke spleet (tussen het 
plaatje en de zijwand) gewerkt dient te worden, opdat een zo goed mogelijke benadering 
van de tweedimensionaliteit wordt verkregen. Gewerkt is met een spleetopening van 0.5 
mm. 



4.2 

r Opening 

120 mm 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 20 mm 

X 

Fig. 4.1 Bovenaanzicht en zijaanzicht van het 2D-aor t aklepmodel . 
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4.2 Meet omtelling 

Figuur 4.2 geeft schematisch de meetopstelling weer. Het meetkanaal wordt begrensd door 
een buffer- en overloopvat. Via het buffervat komt het water het meetkanaal binnen. Het 
buffervat bevat een gelijkrichter, enkele zeven en een rustgebied, die ervoor zorgen dat 
eventueel aanwezige wervels worden afgebroken. Na het rustgebied passeert het water een 
contractor. De contractor zorgt ervoor dat het vlakke stromingsprofiel van het water in 
het rustgebied vlak blijft tot in het meetkanaal. De lengte van het meetkanaal is zodanig, 
dat de stroming reeds volledig is ontwikkeld voordat het aortaklepmodel wordt bereikt 
(Canisius, 1987). 

Door middel van overlopen is het hoogteverschil tussen de waterniveau's in het 
overloopvat en voorraadvat constant (1 m). Met een kogelklep is het mogelijk de 
volumestroom door de opstelling te regelen. De stand van de kogelklep is met een 
electromotor regelbaar (Canisius, 1987). Op deze manier kan elke stationaire 
volumestroom worden ingesteld, alsmede een volumestroom lijkend op de aortafiow uit 
figuur 2.3. 

buffervat 
racEor aorta 

Fig. 4.2 Schematische weergave van de opstelling. 
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4.3 Meetmethode 

De vloeistofsnelheid in het model wordt gemeten met een laser-Doppler snelheidsmeter. 
Hiermee is het mogelijk lokaal snelheden te meten zonder de stroming te verstoren. Het 
principe berust op het meten van de frequentieverschuiving van het strooilicht, afkomstig 
van de in het water meegevoerde deeltjes die getroffen worden door laserlicht (zie 
bijvoorbeeld van denBrand, 1988). De frequentieverschuiving (Dopplerfrequentie, fD) is 

rechtevenredig met de te meten snelheid (V); 

fD(kHz) = c V(cmS-l) 

Voor de gebruikte laser-Doppler snelheidsmeter is de conversiefactor C bepaald op C = 

4.29 * 0.03 kHz/cms-l. 
Van nature zijn er te weinig deeltjes in het water aanwezig om een voldoend sterk 

Dopplersignaal te  kunnen detecteren. Er worden dus deeltjes toegevoegd. Uit ervaring is 
gebleken dat boorolie hiervoor zeer geschikt is. Boorolie bevat oliedeeltjes met een 
diameter variërend van 2 tot 8 pm, met een goed lichtverstrooiend vermogen. 

Naast de vloeistofsnelheid wordt ook de positie van het plaatje als functie van de tijd 
experimenteel bepaald. Hiertoe wordt de beweging van het plaatje op videoband 
vastgelegd, en de positie wordt naderhand overgetekend en opgemeten. 
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5 NUMERIEKE EN EXPERIMENTELE RESULTATEN 

In dit hoofdstuk worden de numerieke en experimentele resultaten gepresenteerd en met 
elkaar vergeleken. Ter voorbereiding op de uiteindelijke metingen is in eerste instantie 
gekeken naar de stationaire inlaatstroming (paragraaf 5.1). In paragraaf 5.2 wordt 
vervolgens numeriek en experiment eel het stationaire snelheidsveld in het 
2D-aortaklepmodel onderzocht, de resultaten worden met elkaar vergeleken. Uiteindelijk 
wordt het plaatje vrij opgehangen in een stationaire stroming (paragraaf 5.3); zowel 
experimenteel als numeriek wordt gekeken naar het stationaire snelheidsveld en naar de 
evenwichtsstand van het plaatje, daarnaast wordt de beweging van het plaatje dat onder 
invloed van de zwaartekracht in de stationaire hoofdstroming valt, bepaald. 

5.1 Stationaire inlaatstroming 

Om meer inzicht te krijgen in de tweedimensionaliteit van de inlaatstroming zijn 
snelheidsprofielen langs de breedte (z-as) en de hoogte (y-as) van het meetkanaal met de 
laser-Doppler snelheidsmeter opgemeten. Dit gebeurde op 4 cm na de contractor (1=4 
cm) en op 25 cm voor het aortaklepmodel (1=60 cm). De gemeten profielen worden in 
figuur 5.1 gepresenteerd. 

Zowel op positie A (1=4 cm) als op positie B (1=60 cm) is het snelheidsprofiel langs de 
z-as goed vlak, met een grenslaag van ongeveer 15 m: de tweedimensionaliteit van de 
stroming in het kanaal is goed gewaarborgd. Op positie B is het snelheidsprofiel langs de 
y-as een zuivere parabool en wordt verondersteld volledig ontwikkeld te zijn. Op positie 
A wijkt het snelheidsprofiel een klein beetje af van een parabool, en is dus nog niet 
volledig ontwikkeld. 

De gemeten maximale snelheid in profiel B bedraagt 0.480 * 0.05 cms-'. Het 
Reynoldsgetal voor een stationaire kanaalstroming wordt als volgt gedefinieerd, 

V.h Re = - v 

met V de maximale snelheid, h de hoogte van het kanaal en u de kinematische viscositeit. 
De kinematische viscositeit van het water is 4 2 2  "C) = 0.957.10* m2s-l, de hoogte van 
het kanaal is 2 cm, dit levert 
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Fig. 5.1 De gemeten snelheidsprofielen in de inlaat. 
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Re = 100 f 1 

Een afschatting voor de inlaatlengte wordt gegeven door Schlichting( 1979), 

LJ 0.04 Re h 'inlaat 

Dit levert een inlaatlengte van 8 cm op. 
Geconcludeerd wordt dat de toegepaste inlaatlengte van 85 cm niet nodig is om een 

volledig ontwikkelde kanaalstroming langs de y-as te kunnen verkrijgen. Volst aan kan 
worden met een inlaatlengte van bijvoorbeeld 10 cm. De opstelling is echter zodanig 
ontworpen, dat voor Re=lOOO de stroming ook volledig is ontwikkeld. De inlaatlengte 
heeft vrijwel geen invloed op het stromingsprofiel langs de z-as; dit blijft goed vlak met 
een grenslaag van ongeveer 15 mm. 

5.2 Onderzoek stationair strominmveld 

Zowel experimenteel als numeriek is het stationaire snelheidsveld in het aortaklepmodel 
onderzocht. Het Reynoldsgetal wordt hierbij gelijkgenomen aan Re=lOO. Het plaatje 
wordt op een positie vastgezet waarbij een doorstroomopening van 13 mm ontstaat 
(doorstroomoppervlak 65% van het maximale). 

Op verschillende plaatsen in het model zijn, met de laser-Doppler snelheidsmeter, 
snelheidsprofielen langs de z-as en langs de y-as opgemeten. Het resultaat wordt in 
figuur 5.2 weergegeven. De profielen langs de z-as geven inzicht in de kwaliteit van de 
twee-dimensionaliteit van de stroming; alle profielen zijn redelijk vlak, de 
twee-dimensionaliteit is redelijk gewaarborgd. z-Profiel D verraadt de aanwezigheid van 
het plaatje en mogelijk ook de aanwezigheid van de spleet tussen het plaatje en de 
zijwand. 

De profielen langs de y-as leveren het verwachte patroon; op positie A is de stroming 
volledig ontwikkeld, op C is de invloed van het plaatje duidelijk zichtbaar en E vertoont 
bijna geen stroming in de sinusholte. Een mogelijk recirculatiegebied aan het uiteinde van 
het plaatje zal later worden onderzocht. 

Eerst wordt gekeken naar de invloed van de spleet (van 0.5 rnm tussen het plaatje en de 
zijwand) op de snelheidsprofielen. Daartoe is de spleet zo goed mogelijk met tape 
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Fig. 5.2 Experimenteel bepaalde profielen. 
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Experimenteel bepaalde profielen, met een zo goed mogelijk 
dichtgemaakte spleet. 
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dichtgemaakt , en zijn de snelheidsprofielen opnieuw opgemeten (figuur 5.3). Vergelijking 
van figuur 5.3 met figuur 5.2 geeft geen essentiële verschillen. Vooral z-profiel D is 
vrijwel identiek in beide situaties; verwacht wordt dat de invloed van de spleet in dit 
profiel zichtbaar zou zijn. Het uitstroomprofiel G langs de y-as is een beetje van vorm 
ver ander d. 

Vervolgens wordt het stationaire snelheidsveld ook numeriek bepaald. Daartoe is, zoals 
aangegeven in paragraaf 3.6.1, de stationaire Navier-Stokes vergelijking opgelost. Figuur 
5.4 geeft de gebruikte meshverdeling, het berekende snelheidsveld en drukcontouren weer. 
De meshverdeling is de standaardmesh, zoals die ook in paragraaf 3.6 is gebruikt. Het 
snelheidsveld vertoont een duidelijk recirculatiegebied aan het het uiteinde van het 
plaatje. De drukcontouren vertonen aan het begin en aan het einde van het kanaal 
overeenkomst met een volledig ontwikkelde buisstroming. 

met een factor 14 toe; van 22 min voor de standaardmesh (4 iteratieslagen) tot 5.2 uur 
voor de fijne mesh (4 iteratieslagen). Het snelheidsveld kan op zulk een fijne mesh niet 
worden gepresenteerd. De drukcontouren (figuur 5.5b) wijken een klein beetje af van de 
drukcontouren berekend met de standaardmesh (figuur 5 .4~) .  Opgemerkt wordt, dat voor 
het gebruikte element de bepaling van de druk van de orde Ax2 is, de bepaling van de 
snelheid van de orde Ax3, met de Ax de discretisatielengte (v.d. Vosse, 1987). 

De numerieke som is herhaald met een 2x verfijnde mesh (figuur 5.5). De rekentijd nam 

In figuur 5.6 worden de numeriek berekende snelheidsprofielen voor de standaardmesh, 
voor de 2x verfijnde mesh en de experimenteel opgemeten snelheidsprofielen (waarbij de 
spleet zo goed mogelijk is dichtgemaakt) met elkaar vergeleken. Het resultaat is, dat de 
fijne mesh vrijwel eenzelfde snelheidsprofielen geeft als de standaardmesh en dat de 
experimentele profielen redelijk goed overeenkomen met de numerieke profielen. 
Experimenteel is de invloed van het plaatje op de stroming reeds op positie B zichtbaar, 
numeriek wat iater (positie C). Eet experimenteel gevonden recircuiatiegebied aan het 
uiteinde van het plaatje lijkt een klein beetje zwakker te zijn dan het numerieke 
recirculatiegebied. Het experimentele uitstroomprofiel G wijkt iets af van het numerieke. 
Al met al is er een redelijk goede overeenkomst tussen de experimentele en numerieke 
resultaten. 
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Fig. 5.4 De meshverdeling, het snelheidsveld en de drukcontouren 
(contour 1: p=O, contour 20: p=1.35, equidistante verdeling). 
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Fig. 5.5 De 2x verfijnde mesh en de berekende drukcontouren 
(contour 1: p=O, contour 20: p=1.35, equidistante verdeling). 
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Fig. 5.6 Vergelijking van de numeriek berekende snelheidsprofielen met de 
experimenteel bepaalde snelheidsprofielen. 
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5.3 Plaatje vrij omehangen in een stationaire stroming 

Het starre plaatje wordt vrij opgehangen in een stationaire hoofdstroming. Het plaatje 
bestaat uit twee tegenelkaar gelijmde kunststof strippen (polystyreen) van elk 1 mm 
dikte. Aan de aanhechtingszijde is zeer dunne plastic folie tussen de twee strippen 
gelijmd. Met deze dunne folie wordt het plaatje aan de sinus bevestigd, en wordt zo 
geacht wrijvingsloos te kunnen roteren. De dichtheid van het plaatje is vastgesteld op 
(1.07 f 0.05).103 kgm-3. De dichtheid van het water is ,422 "C) = 0.9978.103 kgm-3. 

Ten eerste is de doorstroomopening als functie van het Re-getal bepaald. Figuur 5.7 geeft 
het resultaat. Alleen bij (zeer) hoge Reynoldsgetallen (Re > 1000) is de klep voor meer 
dan de helft open. Bij Re=lOO is de doorstroomopening slechts 2.5 mm. 

snelheidsveld in het aort aklepmodel met de laser-Doppler snelheidsmeter opgemeten. 
Daartoe zijn op verschillende plaatsen in het model snelheidsprofielen langs de z-as en 
langs de y-as opgemeten (figuur 5.8). Stroomopwaarts van het plaatje (x < O) zijn de 
profielen langs de z-as redelijk goed vlak, echter stroomafwaarts (x > O) niet meer: de 
stroming is stroomafwaarts van het plaatje niet meer twee-dimensionaal. Ook is duidelijk 
in z-profiel E en G te zien, dat er water langs het plaatje en de zijwand door de spleet 
van 0.5 mm stroomt. 

Vervolgens wordt bij Re=lOO (en doorstroomopening 2.5 mm) het stationaire 

De profielen langs de y-as geven een lage snelheid in de sinus en een groot 
recirculatiegebied stroomafwaarts van het plaatje (positie G). Later zal dit 
recirculatiegebied nader worden beschouwd. 

spleet zo goed mogelijk met tape dichtgemaakt, en zijn de snelheidsprofielen opnieuw 
opgemeten (figuur 5.9). Vergelijking van figuur 5.9 met figuur 5.8 levert, dat de 
vloeistofsnelheid aan de zijwand (z=O) duidelijk lager is (zie z-profiel E) en dat de 

stroomafwaarts van het plaatje niet twee-dimensionaal (zie z-profiel G). Mogelijk 
ontstaat als gevolg van de bijzondere geometrie (kleine doorstroomopening) 
stroomafwaarts van het plaatje een 3D-wervel in het aortaklepmodel (getrapte wervel). 
Een tweede mogelijkheid is dat er water langs het plaatje lekt; de spleet wordt namelijk 
met de tape niet goed afgesloten. Het niet waterdicht afsluiten van de spleet is mogelijk 
debet aan het verstoren van de twee-dimensionaliteit. 

Eerst wordt de invloed van de spleet op de snelheidsprofielen bekeken. Daartoe is de 

prdie!eu !&E@ de y-as vrijwel hetzelfde z i jn  gzb!eveii. Ook rl is de stroming 

Ook is numeriek het stationaire snelheidsveld bepaald (Re=100, doorstroomopening 2.5 
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Fig. 5.7 De positie van het plaatje als functie van het Reynoldsgetal van 
de stationaire hoofdstroming (experimenteel bepaald). 
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mm). De stationaire Navier-Stokes vergelijking is daartoe opgelost met de 
standaardmeshverdeling én met een lokaal verfijnde meshverdeling. In figuur 5.10 worden 
beide meshverdelingen met de hierop berekende snelheidsvelden weergegeven. De 
rekentijd voor de standaardmesh bedraagt 1.4 uur (24 iteratieslagen), voor de verfijnde 
mesh 16.8 uur (31 iteratieslagen). Beide berekende snelheidsvelden stemmen globaal met 
elkaar overeen. Echter de plaats van het recirculatiegebied verschilt een beetje. Het 
snelheidsveld berekend met de standaardmesh vertoont enige oscillaties; deze zijn met de 
fijne mesh verdwenen. 

In figuur 5.1 1 worden de numeriek berekende snelheidsprofielen voor de standaardmesh, 
voor de lokaal verfijnde mesh en de experimenteel bepaalde snelheidsprofielen met elkaar 
vergeleken. Stroomopwaarts van het plaatje (profiel A,B,C,D) is er numeriek en 
experimenteel een redelijk goede overeenkomst. De snelheidsprofielen berekend met de 
standaardmesh vertonen enige oscillaties. Stroomafwaarts van het plaatje (profiel 
E,F,G,H) treden in de profielen enkele verschillen op. Globaal kan worden gezegd, dat het 
recirculatiegebied berekend met de fijne mesh een halve buisdoorsnede stroomafwaarts 
t.o.v. de berekening met de standaardmesh is verschoven, en dat het experimenteel 
gevonden recirculatiegebied nog eens een halve buisdoorsnede stroomafwaarts t.o.v. het 
berekende recirculatiegebied met de fijne mesh is verschoven. AI met al wordt een 
redelijke overeenkomst tussen de experimentele en numerieke resultaten gevonden, de 
plaats van het recirculatiegebied verschilt echter. 

5.12 (de viskeuze bijdrage in de normaalspanning is twee orden lager dan de 
drukbijdrage). Het krachtmoment dat de vloeistof op het plaatje uitoefent is rv = 

Het berekende drukverschil over het plaatje t.o.v. de schuifkracht is groot, zie figuur 

-21.90241. Het Froudegetal wordt gegeven door 

V 2  
g 0 L  

Fr = - 

Dit levert (V=0.48 cms-I, g0=9.81 L=2 cm) 

Fr = 1.17.10-* 

Indien er sprake is van evenwicht tussen de vloeistofkracht en de zwaartekracht, moet de 
relatieve dichtheid van het plaatje gelijk zijn aan prel = 1.032 (zie vgl. (20)). In het 
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Fig. 5.10 De standaardmesh en de lokaal verfijnde mesh met het hierop 
berekende snelheidsveld. 
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Fig. 5.11 Vergelijking van de numeriek berekende snelheidsprofielen 
voor de standaardmesh (a), voor de lokaal verfijnde mesh (b) 
met de experimenteel bepaalde snelheidsprofielen (e). 
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--+ afstand langs contactoppervlak 

Fig. 5.12 De normaalspanning (A) en schuifspanning ( ) werkend OP het 
plaatje, berekend met de lokaal verfijnde mesh 
(afstand 0-1.4: sinuszijde van het plaatje, afstand 1.5-2.9: 
kanaalzijde van het plaatje). 
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experimentele model is de relatieve dichtheid van het plaatje 1.07 f 0.05. Geconcludeerd 
wordt dat de numeriek voorspelde dichtheid van het plaatje redelijk met de experimenteel 
bepaalde dichtheid overeenkomt (de afwijking ligt binnen de meetonnauwkeurigheid). 

Tenslotte wordt het plaatje vanuit z'n horizontale stand losgelaten in de stationaire 
hoofdstroming. De dichtheid van het plaatje is pre1=i.07, het Reynoldsgetal Re=lOO. 

Figuur 5.13 presenteert het experimentele resultaat. Het plaatje valt vanuit de 
horizontale stand (doorstroomopening 19 mm) tot de evenwichtsstand 
(doorstroomopening 2.5 mm) in 1.8 sec. Het Strouhalgetal wordt als volgt gedefinieerd; 

L St = - VT 

met L de hoogte van het kanaal, V de maximale snelheid in de hoofdstroming en T de 
valtijd van het plaatje. Dit levert (L=2 cm, V=0.48 ems-', T=1.8 s) 

St = 2.31 

Vervolgens wordt gepoogd het vallende plaatje numeriek te simuleren. Toegepast is de 
methode zoals beschreven in paragraaf 3.7. Overeenkomstig de experimentele situatie 
wordt de dichtheid van het plaatje gelijkgesteld aan pre1=i.07; het Re-getal, St-getal en 

Fr-get al aan Re= 100, St =2.31, Fr=l .17.10-*. Gebruikt wordt de standaardmeshverdeling 
uit figuur 5.10. Het resultaat wordt in figuur 5.14 weergegeven (@=i, Ia=17.5*I). 

In de stationaire beginsituatie (t=O) heerst er een resulterende neerwaartse kracht op 
het plaatje (vloeistofkracht rv = -0.094; zwaartekracht -7 = 58.4). Als gevolg van deze 

neerwawtse kracht valt het plaatje. De berekening is uitgevoerd voor een tweetal 
verschillende tijdstappen. In beide gevallen valt het plaatje trager dan het experimenteel 
gevonden valgedrag (zie figuur 5.14). Ook wordt de evenwichtsstand niet bereikt. 
Verkleinen van tijdstap At levert t.o.v. het experiment een slechter valgedrag op. Indien 
het plaatje in de numerieke som bijna beneden is (doorstroom is ongeveer 0.2) wordt het 
valgedrag sterk verstoord. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het snelheidsveld (bij 
deze bijna gesloten stand van de klep) relatief onnauwkeurig wordt berekend, doordat 
slechts één element in de doorstroomopening ligt. Hierdoor zal ook een onnauwkeurige 
drukverdeling worden gevonden en een afwijkende kracht werkend op het plaatje. 

1 
Fr g 
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Fig. 5.13 Het experimentele resultaat voor het vallend plaatje in een 
st at ionaire hoofdstroming. 

Fig. 5.14 Het numerieke resultaat in vergelijking met het 
experimentele resultaat voor het vallende plaatje. 
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5.4 Conclusie 

Voor een stationaire stroming in het aortaklepmodel komen de experimenteel bepaalde 
snelheidsprofielen en de numeriek berekende snelheidsprofielen redelijk goed met elkaar 
overeen, ondanks dat in het experimentele model drie-dimensionale 
stromingverschijnselen zijn waargenomen. Voor de berekening kan een vrij groffe mesh 
(standaardmesh) worden gebruikt. 

Daarnaast is het krachtenevenwicht van de vloeistofkracht en zwaartekracht werkend 
op het plaatje in de stationaire evenwichtssituatie onderzocht. In de numerieke berekening 
wordt een vloeistofkracht van rv = -21.9 gevonden. De in het experimentele model 

1 heersende zwaartekracht is vastgesteld op -r = 48 f 34 (prel= 1.07 f 0.05). Volgens 

het experiment moeten deze twee krachten met elkaar in evenwicht zijn. Dit is niet het 
geval: de numeriek berekende en experimenteel gevonden kracht vertonen een afwijking 
van 54% (deze afwijking ligt echter binnen de meetonnauwkeurigheid voor de bepaling 
van de dichtheid van het plaatje). 

Vervolgens is het valgedrag van het plaatje dat valt in een stationaire hoofdstroming 
bepaald. Het numeriek berekende valgedrag en experimenteel opgemet en valgedrag komen 
niet volledig met elkaar overeen. Het numeriek berekende valgedrag is trager dan het 
experimenteel opgemeten valgedrag. 

Fr g 
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6 EVALUATIE 

In dit rapport is een uit de literatuur bekend vloeistof-structuur interactiemodel 
besproken. De bedoeling is later met een dergelijk model een vliesklepprothese te 
modelleren. Centraal in de numerieke modellering staat de gescheiden behandeling van 
vloeistof en structuur. Per tijdstap wordt het vloeistofsysteem en structuursysteem 
afzonderlijk opgelost. De koppeling vindt plaats via de randvoorwaarden op het 
contact oppervlak . 

Voor het afstudeeronderzoek wordt het vloeistofsysteem beschreven met de volledige 
Navier-Stokes vergelijking (viskeus, incompressibel). Daarentegen wordt het 
structuursysteem (het vliesje) sterk vereenvoudigd; hiervoor wordt een star plaatje, vrij 
roterend om z'n aanhechtingspunt genomen. 

Testresultaten laten zien, dat de afzonderlijke integratie van de twee subsystemen een 
extra aandacht voor de numerieke stabiliteit vraagt; de oplossing oscilleert sterk rondom 
de verwachte oplossing. Tijdstap, tijdintegratieschema en extrapolator oefenen een 
invloed uit op de oscillatie, maar in alle geteste gevallen blijft het oscillerende karakter 
bestaan. Als de bewegingsvergelijking van het plaatje (naar eigen inzicht) wordt 
gemodificeerd, wordt een oscillatievrije oplossing verkregen. Bij de modificatie spelen 
twee aspecten een rol; een artificieel traagheidsmoment én een schatter voor de 
hoekversnelling van het plaatje. In de schatter wordt dezelfde extrapolator gebruikt als de 
extrapolator nodig voor het oplossen van het vloeistofsysteem. Indien de extrapolator van 
de tweede orde is, is de gemodificeerde bewegingsvergelijking consistent met de 
oorspronkelijke bewegingsvergelijking. De nauwkeurigheid van de gediscretiseerde 
gemodificeerde bewegingsvergelijking is van de orde At. 

Ter verificatie van de numerieke resultaten zijn experimenten aan een 2D-model van de 
aortaklep uitgevoerd. Voor een stationaire stroming in het aotaklepmodel is het 
snelheidsveld onderzocht, alsmede het krachtenevenwicht van de vloeisiûflltïacht en 
zwaartekracht werkend op het plaatje in een evenwichtssituatie. Het numerieke en 
experimentele snelheidsveld stemmen redelijk goed met elkaar overeen, ondanks dat in 
het experimentele model drie-dimensionale stromingsverschijnselen zijn waargenomen. 
Het numeriek voorspelde en experimenteel afgeleide krachtenevenwicht vertonen een 
afwijking (echter binnen de meetonnauwkeurigheid). 

Voor het gevonden verschil in het krachtenevenwicht zijn verschillende mogelijke 
oorzaken aan te  wijzen. Als eerste wordt op de meetonnauwkeurigheid voor de bepaling 
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van de dichtheid van het plaatje gewezen. De relatieve dichtheid van het plaatje is 
bepaald op 1.07 * 0.05. Volgens de specificaties is de dichtheid van het materiaal waarvan 
het plaatje is gemaakt 1.07 f 0.01 (t.o.v. water). Uitgaande van deze waarde valt de 
gevonden discrepantie in het krachtenevenwicht niet meer binnen de 
meetonnauwkeurigheid waarmee de dichtheid van het plaatje kan worden vastgesteld, en 
een minimale afwijking van 46% wordt gevonden. Het verschil in het krachtenevenwicht 
wordt dan ook primair gezocht in het experimentele en numerieke model van de 
2D-aort aklep. 

In het experimentele model zijn drie-dimensionale stromingsverschijnselen 
waargenomen, daarnaast is er in het experimentele model een spleet tussen het plaatje en 
de zijwand aanwezig. Mogelijk beïnvloeden de drie-dimensionale st romingsverschijnselen 
en de spleet de drukverdeling aan de sinuszijde van het plaatje t.o.v. een zuivere 
2D-situatie (zoals het numerieke model). In het numerieke model moet kritisch worden 
gekeken naar de drukberekening met de boetefunctiemethode door SEPRAN. 
Horsten( 1988) heeft reeds bij een eenvoudige geometrie (recht kanaal) kleine afwijkingen 
in de stationaire drukberekening geconstateerd (kleiner dan l%), voor het instationaire 
geval afwijkingen van 5% tot zelfs meer dan 50%. Mogelijk geeft een complexere 
geometrie (zoals het aortaklepmodel) grotere afwijkingen in de stationaire drukberekening 
dan gevonden door Horsten( 1988). Daarnaast kunnen fouten in de numerieke berekening 
van het recirculatiegebied een afwijking in de drukberekening aan de sinuszijde van het 
plaatje geven. Doch het numeriek berekende recirculatiegebied komt redelijk goed met het 
experimenteel bepaalde recirculatiegebied overeen. 

Het vloeistof-structuur interactiemodel is getest voor een plaatje dat onder invloed van 
de zwaartekracht in een stationaire hoofdstroming in het aortaklepmodel valt. Het 
numeriek en experimenteel bepaalde valgedrag komen niet volledig met elkaar overeen. 
Mogelijke oorzaken kunnen worden gezocht bij de drukverdeling in het experimentele en 
numerieke model. Wat geldt voor bovenstaande stationaire situatie m.b.t. de 
drukverdeling (de spleet en 3D-verschijnselen in het experimentele geval, de 
nauwkeurigheid van de drukberekening in het numerieke geval), geldt ook (mogelijk zelfs 
in versterkte mate) voor de instationaire situatie. Daarnaast zal kritisch gekeken moeten 
worden naar de numerieke modellering in het algemeen en de gemodificeerde 
bewegingsvergelijking in het bijzonder. 
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7 VOORTGANGVANONDERZOEK 

Het experimentele en numerieke model voor een 2D-aortaklep komen niet volledig met 
elkaar overeen. Voorgesteld wordt zowel het numerieke model als het experimentele 
model aan een nader onderzoek te onderwerpen. 

Op het theoretische/numerieke vlak wordt voorgesteld onderzoek te  doen naar 
- 
- 

mogelijke fouten in het opgestelde interactiemodel. 
de nauwkeurigheid van de drukberekening door SEPRAN. Horsten( 1988) heeft reeds 
voor een eenvoudige geometrie (recht kanaal) kleine afwijkingen in de stationaire 
drukberekening gevonden (kleiner dan l%), voor het instationaire geval afwijkingen 
van 5% tot zelfs meer dan 50%. Voorgesteld wordt de (in)stationaire stroming om 
een lichaam (bijvoorbeeld een cylinder) op te lossen, en vervolgens de berekende 
drukken te  vergelijken met uit de literatuur bekende analytische en experimentele 
resultaten. 
de numerieke stabiliteit van het gekoppelde systeem. In de literatuur wordt erop 
gewezen dat de numerieke stabiliteit van een 1-1 partitie sterk afhangt van de keuze 
van de extrapolator in combinatie met de tijdintegratiemethode. Mogelijk kan met 
een ander tijdintegratieschema voor de bewegingsvergelijking van het plaatje 
numerieke stabiliteit worden verkregen zonder de bewegingsvergelijking te moeten 
modificeren. 
de overweging om een volledig gekoppeld stelsel op te stellen en op te lossen. Hierbij 
wordt de bewegingsvergelijking van het plaatje gesubstitueerd in de Navier-Stokes 
vergelijking. Het gediscretiseerde stelsel zal naar verwachting groot zijn, hetgeen 
zeer lange rekentijden en veel geheugenruimte zal kosten. Bovendien zal een grote 
programmeerinspanning gedaan moeten worden, omdat het volledig gekoppelde 
stelsel niet zonder meer met bestaande rekenpakketten kan worden opgelost. 

- 

- 

Op het experimentele vlak wordt voorgesteld onderzoek te doen naar 
- het verbeteren van het aortaklepmodel. Dit met betrekking tot de waargenomen 

drie-dimensionale stromingsverschijnselen en de invloed van de spleet op de 
dynamica. Een mogelijkheid is het verkleinen van de hoogte/breedte verhouding van 
het kanaal. Deze is nu 1:6, gedacht wordt aan 1:30 (of nog kleiner). Hiervoor zal een 
volledig nieuwe opstelling gebouwd moeten worden. 
de mogelijkheid om de druk te bepalen in het aortaklepmodel. Het bepalen van de 
druk zal een betere verificatie met het numerieke model mogelijk maken. Het 

- 
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berekende gemiddelde drukverschil over het plaatje varieërt (afhankelijk van de 
stand van het plaatje) van 0.5 tot 20 (dimensieloos). Omgerekend naar het 
experimentele model is dit 2.4 tot 96 Nm-2 oftewel 0.024 tot 0.96 cm water. De 
vraag is of het praktisch mogelijk is om zulke relatief kleine drukverschillen te 
meten. 

Een andere mogelijkheid is om het krachtmoment dat de vloeistof t.o.v. de 
rotatieas op het plaatje uitoefent te bepalen. Dit krachtmoment is van grootte orde 
l.10-4 tot 45.10-4 Nm. 
de overweging om een ander twee-dimensionaal experiment te nemen. Voorstellen 
hieromtrent zijn nog onduidelijk. 

- 
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Appendix A: Dvnamica van het roterend plaatje 

In deze appendix wordt de bewegingsvergelijking van het plaatje behandeld. De 
bewegingsvergelijking wordt dimensieloos gemaakt met karakteristieke grootheden: L als 
lengtemaat, V als snelheid, T als tijd, pV2 als druk en go als versnelling van de 
zwaartekracht. Daarnaast wordt het Strouhalgetal en Froudegetal gedefinieerd, 

L V2 St = - resp. Fr = - 
VT g o L  

Beschouw een plaatje, vrij roterend om z'n draaipunt O (zie figuur A.1). 

I 

Fig. A.l Het vrij roterend plaatje. 

De bewegingsvergelijking van het roterend star plaatje wordt gegeven door 
(dimensieloos) 

met I het tra2gheidszomerit van het, plaatje, (o de dcz~rlopen heek, t de tijd, T het 

krachtmoment dat de vloeistof op het plaatje uitoefent en -7 het krachtmoment ten 

gevolge van de zwaartekracht. Het traagheidsmoment I wordt gegeven door 

V 
1 
Fr g 

met pre1 de relatieve dichtheid van het plaatje t.o.v. de vloeistof, en h resp. 1 de dikte 
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resp. lengte van het plaatje. 

Het plaatje staat met de randen r + r + I' (zie figuur A.2) in contact met de 

vloeistof. Het krachtmoment dat de vloeistof t.o.v. draaipunt O op het plaatje uitoefent, 
wordt gegeven door 

1 2 3  

Hierin is de invloed van de vloeistofkracht op rand r verwaarloosd. s is de coördinaat 

langs het plaatje, an resp. at de normaal- resp. schuifspanning werkend op het plaatje. 
2 

Vergelijking (A.3) wordt als volgt gediscretiseerd, 

1 1 
T =C(S.O + - h a  .) Asi - C(S.O - -ha )&i 

i n,3i 2 t,3i i v . i n,li 2 t,li 
1 

index i telt de vloeistofknooppunten op r resp. af. 
1 3 

Fig. 

\ 

A.2 De vloeistofspanningen werkend op het plaat je. 
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Indien de dichtheid van het plaatje niet gelijk is aan de dichtheid van de vloeistof werkt 
er een resulterende zwaartekracht Fres op het plaatje (zie figuur A.3), 

-* 

met 
gegeven door 

de valversnelling. Het moment van de zwaartekracht t.o.v. draaipunt O wordt 

1 
g 2 res T = -1 F sin9 

Met vgl. (A.4) en (A.6) is het totale moment uit vgl. (A.l) bekend. 

I 

Fig. A.3 De resulterende zwaartekracht, aangrijpend in het massamiddelpunt. 
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Appendix B: Test beweginnsverneliikinn van het star plaatje 

De bewegingsvergelijking van het vrij roterend star plaatje wordt gegeven door 

d met gegeven beginvoorwaarden -& t =O) en p( t =O) o 

cp is de hoek die het plaatje met de verticaal maakt (zie figuur A. l )?  f(t) de kracht die de 
vloeistof op het plaatje uitoefent? en f sinp de kracht onder invloed van de zwaartekracht. g 

Vergelijking (B.l) wordt numeriek opgelost. Beschouw in eerste instantie een testsituatie 
waarin de zwaartekracht geen rol speelt (f =O). Vgl. (B.l) wordt dan g 

I 4% = f(t) 
dt 

d met beginvoorwaarden -$-(t=O) en cp(t=O). 

Discretiseren met de Mifferentiemethode levert 

n-l+û n + L  a$+ p n-1 
19 = ofn+@+ (1-û)f 

A t  
+ 0((&1/2)At) + O(At2) 

en een geschikte startprocedure 

2 cp-l = p(t=O) - At&)(t=O) d + z n t 2  1 .d-e(t=O) 
dt 

(B.3a) 

(B.3b) 

Indien @=O of 1 is de nauwkeurigheid van (B.3) van de orde At, indien 8=1/2 is de 
nauwkeurigheid van de orde At2. 

De hoeksnelheid van het roterend plaatje wordt bepaald met 
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Hiervoor zijn verschillende schema's mogelijk, 

(eerste orde) 

(tweede orde) 

n-1 
wn = y*- + O(At) 

n n-1 
W = + TAt -16 +O(At2) 

dt 

met = fn/I (zie vgl. (B.2)). 
d t2  

Testsituatie 1 

f = constant = 4 
1 = 1  

oplossing; 

I 

I 
41 

I 
I 
I 
I 

O -t 

(B.5a) 

(B.5b) 

Gediscretiseerd met de 8-methode (vgl. (B.3)) waarbij een equidistant tijdsinterval 
At=Q.l is gexmeo, levert #=I/- het, naiuwkeinrigst,e resultaat (zie figuur B.1). Verkleinen 
van het tijdsinterval naar At=O.Ol geeft zowel voor 8=0, 0.5 en 1 een nauwkeurig 
resultaat (figuur B.2). Maar At=O.Ol is voor de uiteindelijke berekeningen 
onaanvaardbaar klein, gezien de hoge rekentijd voor het oplossen van de instationaire 
Navier-Stokes vergelijking (periodetijd is 1). Een alternatief om de discontinuïteit op 
t=O nauwkeurig te  behandelen? is door eerst 10 tijdstappen At=O.Ol te nemen, en daarna 
verder te gaan met At=O.i. Echter verandering van At impliceert opnieuw starten met 
een startprocedure. Stel op tijdstap n overgang van At naar At ? bekend 1 2 
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o 0=1 
O 0=0,5 

- analytisch 
e=o 

o 

o /x X 

o 

Fig. B.l Respons op f=constant=4; At=O.l. 

O 

O e = i  
O e=o,s 
x o=o 

I - analytisch I 

Fig. B.2 Respons op f=constant=4; At=O.Ol. 
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o 0=1 

x 0=0 
- analytisch 

O e=o,5 

Fig. B.3 Respons op f=constant=4; At 1 =0.01, At 2 =0.1; 

tweede orde startprocedure. 

9 
T 
2,O 

1 .o 

e=i  
0 0=0,5 

- analytisch 

Fig. B.4 Respons op f=constant=4; At 1 =0.01, At 2 =0.1; 

eerste orde startprocedure. 
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n n-1 n-l+û = p = a ,  p = b ,  f 

Opstarten met startprocedure (B.3b) levert nieuwe 

n p = a  
n 

pn-' = a - At + ;At2 f 2 t  2 

Het resultaat is dan dat zowel voor 8=0, 0.5 en 1 eenzelfde nauwkeurigheid wordt 
behaald, als zijnde gediscretiseerd met een equidistant tijdsinterval At=O.Ol (zie figuur 
B.3). Indien een lagere orde startprocedure 

p-' = p(t=O) - At$(t=O) d 

wordt toegepast, wordt een onnauwkeurig resultaat verkregen (zie figuur B.4). 

Testsituatie 2 

f = ( 2 ~ ) ~  sin(2n-t) 
1 = 1  

I 

opiossing; p = -sin(Zdtj 

Indien gediscretiseerd met de &methode (vgl. (B.3)) met een equidistant tijdsinterval 
At=O.i, geeft 8=1/2 het beste resultaat (zie figuur B.5). Zelfs een onaanvaardbaar klein 
equidistant tijdsinterval At=O.Ol levert voor 8=0 en 1 nog geen nauwkeurig resultaat op 
(figuur B.6). 
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1 
o 

Lp 

T 
O 

-l,o 

o 

X X 

X 

X 

X 

X X 

Fig. B.5 Respons op f=(27r)' sin(2n-t); At=O.l. 

~~ 

1.0 

cp 
T 

O 

-l,o 

o 8=1 
0 8=0,5 
x e=o 
- analytisch 

O 0 2  0,4 O, 6 O n 8  -t I O  

Fig. B.6 Respons op f = ( 2 ~ ) '  sin(2n-t); At=O.Ol. 
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De hoeksnelheid wordt bepaald met vgl. (B.4), gediscretiseerd met een eerste orde (B.5a) 
of tweede orde (B.5b) schema. In figuur B.7 is de hoeksnelheid als functie van de tijd 
uitgezet, waarbij draaihoek cp bepaald is met vgl. (B.3a) met 8=0.5. Het tweede orde 
schema geeft het beste resultaat. Opgemerkt wordt dat voor kracht fn de meest actuele 
kracht f n-lsB is ingevuld. Bij een kleinere tijdstap At=O.Ol geeft ook het eerste orde 
schema een goed resultaat (figuur B.8). 
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6 
G> 

T ,  
2 

O 

- L  

- 4  

-6 

I 

o 

O 0 2  O, 4 O, 6 

Fig. B.7 Hoeksnelheid w, At=O.l. 

6 
w 

T 4  

2 

O 

- 2  

-4 

O O,& O, 6 - t 1,o 

Fig. B.8 Hoeksnelheid w, At=O.Oi. 
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Testsituatie 3 Fysische slinger 

Een fysische slinger is een vast lichaam dat vrij om een horizontale as kan slingeren onder 
invloed van de zwaartekracht. Laat het star plaatje uit figuur B.l  vrij slingeren (figuur 
B.9) 

Fig. B.9 Fysische slinger. 

De bewegingsvergelijking wordt gegeven door 

d2 
dt 

I At = -mg b sin9 

met I het traagheidsmoment, m de massa en g de valversnelling. Stel dat het star plaatje 
wordt losgelaten vanuit een stand die een hoek p=po met de verticaal maakt. De periode 

van de beweging wordt gegeven door (Alonso & Finn, 1978) 

1 . 2 1  9 .  4 1  T = 2 7 ~ 4 Ï ’ Ï ’  [i + p n  (po) + =sin (po) + .... ] 

Onderzocht wordt dus bewegingsvergelijking (B.l) met f(t)=O en f =-mgb; 
g 

d2 
d t2  

I 3 = f sin9 

d 
met beginvoorwaarden$(t=O) = O en cp(t=O) = p O’ 
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Vergelijking (B.8) wordt als volgt gediscretiseerd, 

(pt-1- 2 p +  y n-1 

at 
= f sin$ + O(At2) 

g 
I 

of als 

n + L  2 p +  cp n-1 
I 'p  = if 2 g  (sin$ + sin$-') + O(At) 

A t  

(B.9a) 

(B.9b) 

O 

-1 1 
met startprocedure (B.3b); y = po 

'p = po + 2At2(fg/I) sinpo 

Figuur B.10 geeft het resultaat voor een equidistant tijdsinterval At=O.l. Alleen methode 
(B.9a) volgt de slingerbeweging. Zelfs met een onaanvaardbaar klein tijdsinterval 
At=O.Oi levert methode (B.9b) geen nauwkeurig resultaat op (figuur B. l l ) .  

Uit bovenstaande testsituaties wordt geconcludeerd dat bewegingsvergelijking (B. 1) het 
nauwkeurigst wordt gediscretiseerd met 

n-1 I 'p n + L  2$p+ y = z(f nS1/2 + fne1/2) + f sin$ + O(At2) 
g A t  

(B.lO) 

met st artprocedure O 
$9 = 'p(t=O) 

2 'p-' = y(t=O) - At$(t=O) d + zat2 1 *(t=O) 
dt 

En voor het bepalen van de hoeksnelheid w (vgl. (B.4)) levert het tweede orde schema 

d2 
dt 

n-1 
wn = + ;At -2- + O(At2) (B.ll) 

het nauwkeurigste resultaat op. 
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O -  

-l,o - 

X 

O 0  

Fig. B.10 Fysische slinger, periode T=1.21; At=O.l. 

O 
O 

O 

O 

x vergl. gb 
0 analytisch 1, O 

O Q 

Q s ?  
R 

X 

a ° C I  

Y U 

Q 
O 
X 

O 
X 

x x  

x 
x @ o  
O 

X 
O 

Q 
o 
X 

Fig. B.11 Fysische slinger, periode T=1.21; At=O.Oi. 
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Appendix C; Gestileerde beschouwine; van de numerieke stabiliteit 

De beschrijvende vergelijkingen van het gemodelleerde systeem uit paragraaf 3.5.2 worden 
impliciet geïntegreerd. Op vgl. (17) wordt een gemodificeerde &methode toegepast, met 
8=1/2 (zie vgl. (9)). Op vgl. (18) wordt de trapeziumregel toegepast, met de behandeling 
van het rechterlid zoals in vgl. (12). Dit geeft het onderstaande stelsel vergelijkingen; 

n+1/2 + ( 4 ) v n  = at 1 t fn+l/2 (4+d1)v 

nS1/2 - t fn-l/2 
2 

(4+w )un+' + (-8+2w )U" + (4+w )un-' = -t f 
2 2 2 2 

k At2 
2 m '  

2 w =- 
2 c  At 

met d = - 
1 m '  

1 

1 2 

2At2 2At2 t =- m ,  t=- .  
2 

2 m  
1 

1 

Als extrapolator wordt extrapolator (15) gebruikt, 

n+l/2 = vn 
V 

n n-1 
metv = At . n u -u 

Substitueer (C.3) in (Cl), en stel oplossingen van de vorm 

n 2n 
U = A X  

fn+l /2  = A 2n+ 1 
1 

2 

met 2 a = d X  - d  
11 1 1 

a = - t X  
12 I 

a = (4+w ) A  + (-8+2w ) A  + ( 4 S w )  
21 2 2 2 

3 

4 2 
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3 a = t X  + t X  
22 2 2 

Opdat oplossing (u, f)  stabiel is, moeten de wortels van de determinant (a a - a a ) 

binnen de eenheidscirkel in het complexe A-vlak liggen (Belytschko, 1979). De op deze 
manier gedefinieerde karakteristieke vergelijking wordt gegeven door (hierin is gesteld dat 
m = m )  

11 22 21 12 

2 1 

6 4 2 hlX + h2X + h3X + h4 = O 

met hl = 4a+ MY 

2 -  1 

2 

h - - 8 a + d  + 2 m 2  

h 3 = 4 a +  cw 

h4 = 4 
2 

1 

Gebruik transformatie 

2 l + z  
1 - z  =- 

om het stabiliteitsgebied I X I < 1 af te beelden op het gehele complexe linkerz-halfvlak. 
Vgl. (C.7) wordt getransformeerd tot 

H1z 3 +H2z 2 +€$z+H4=O 

met H, = hl - h2 + h3 - h4 =16a 
- 

H2 = 3h l -  h2 - h3 + 3h4 = 16a - 4d 
1 

H3 = 3hl + h2 - h - 3h4 = 4d + 4 m  3 1 2 

H4 = hl + h2 + h3 + h4 = 4 m  
2 

Het Routh-Hurwitz criterium (Belytschko, 1979) stelt, dat een polynoom 
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P 

i=O 
c C i F 1  = o , co>o (C.10) 

geen wortels in het complexe rechterz-halfvlak heeft, d.e.s.d. als alle determinanten van 
de hoofdmatrices, waaruit matrix C.. is opgebouwd, positief zijn, met 

* 
IJ 

* 
‘ij = C2j-1 

* c.. = o  als 2j-i < O of 2j-i > p 
IJ 

Voor een derde-graads polynoom (p=3) levert dit onderstaande eis op, 

Eis (C.12) toegepast op polynoom (C.9) levert 

H1 = 1602 O 

H2=16a-4d  1 L O  

H2H3 - H1H4 = 6 4 a ~  - 16d - 1 6 a ~  w > O 2 
1 1 1 2 -  

Indien gesteld wordt dat k =O resulteert de stabiliteitseis 
2 

c At 
1 < 2  m -  

2 

(C.11) 

(C.12) 

(C.13) 

(C.14) 

Hetgeen inhoudt dat voorwaardelijke stabiliteit wordt verkregen. 
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Appendix D; Numerieke resultaten van het vallend daatje 

Hieronder worden de numerieke resultaten van het vallend plaatje uit paragraaf 3.6.2 
get abelleerd. 

Kolom 2 bevat de snelheid aan het uiteinde van het plaatje ( v ~ + ~ ) ,  kolom 3 het 
krachtmoment dat de vloeistof op het plaatje uitoefent (fn-te), kolom 4 de versnelling van 

het plaatje (F = dv n+6 vn+B-vn ) en kolom 5 de doorlopen hoek door het plaatje ( y  n+l) . 
oat 

Tabel D.l Vallend plaatje; At=O.Ol, 6=0.5, v n+9- -v n . 

Tabel D.2 Vallend plaatje; At=O.Oi, 9=1, v n+û- -v n . 

i y d&p vnt* d Vh3 @/ df 



Tabel D.3 
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n+B n =v . Vallend plaatje; At=0.001, $=i, v 

t y '4liup 

I 

2 

3 

4 

6 
5 

113  

Tabel D.4 

I 

2 

3 
4 
r 
6 

1 
Q 
9 
10 

Vinf t3 

Vallend plaatje; ht=O.Ol, $=i, v n+ BVn-l 
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