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SAMENVATTING 

Om meer inzicht te verkrijgen in het ontstaan van Atherosclerose, is binnen het interuni- 
versi t air project 'At herosclerose' een experimentele studie uitgevoerd naar de stromingsver- 
schijnselen in een 1:l model van de halsslagadervertakking. Tijdens de experimenten va- 
riëerde het Reynoldsgetal tussen 200 en 800. 
Allereerst zijn voor een fysiologisch variërend debiet ( ~ 6 . 4 5 )  met LDA axiale en secundai- 
re snelheden gemeten op verschillende posities in de carotis sinus. Om de invloed af te 
schatten van de Womersleyparameter, de flowvorm en de flowratio op de optredende stro- 
wi~?gsfemmenen, zi jn mi. C I Y ~ Z ~  snelheidsmetingen verricht aan een sinusvormiy variërend 
debiet (a= 9.12 en 11.8) en aan een fysiologisch variërend debiet met verminderde flow 
door de interna. Verder zijn er nog enkele dimensieloze parameters gedefiniëerd waarmee 
het stromingsveld gequantificeerd kan worden en waarmee de invloed van de Womersley- 
parameter, de flowvorm en de flowratio op de stromingsverschijnselen onderzocht kan 
worden. 
De snelheidsmetingen aan het fysiologisch variërende debiet lieten zien dat de stromings- 
verschijnselen tijdens diastole fase als quasi-stationair opgevat kunnen worden. Verder 
blijkt het centrum van maximale axiale snelheden voor alle fasen van het debiet naar de 
vertakkingszijde van de sinus te  verschuiven en vertoonden de isosnelheidslijnen voor 
verschillende fasen van het debiet in de interna een C-vormig uiterlijk. Grote terugstroom- 
gebieden treden op in het divergerende gedeelte van de sinus tijdens afnemend en minimaal 
debiet. Uit de studie naar de invloed van de flowvorm blijkt dat de diastolische fase een 
grote invloed heeft op de stromingsverschijnselen tijdens de systolische fase, in tegenstelling 
tot de bevindingen in een bocht. Het centrum van maximale axiale snelheden blijkt nauwe- 
lijks te verschuiven onder invloed van een toename van LY en een afname van debiet door de 

' interna blijkt voor bijna alle fasen van het debiet nauwelijks de vorm van de isosnelheidslij- 
nen in de interna te  beïnvloeden. Het eerste moment van Olson & Snijder <X/R> en de 
dissipatieparameter D geven een redelijke indruk van respectievelijk de verplaatsing van 
maximale axiale snelheden en van de 'piekigheid ' van de snelheidsprofielen voor 
verschillende fasen van een instationair variërend debiet. 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING. 

1.11 PROBLEEMSTELLING 

Het afstudeeronderzoek aan een instationair variërend debiet in een star halsslagader- 
vertakkingsmodel, vindt plaats binnen het interuniversitair project 'Atherosclerose'. Dit 
project is een samenwerkingsverband tussen de medische faculteit van de Rijksuniversiteit 
Limburg en de faculteiten werktuigkunde en natuurkunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Binnen het project wordt enerzijds getracht meer inzicht te verkrijgen in de 
oorzakelijke kant van atherosclerose en anderzijds wordt getracht methodes te ontwikkelen 
die deze ziekte in een vroegtijdig stadium kunnen detecteren. 

Atherosclerose is een ziekte van de grote elastische arteriën (aorta) en dddelgrote 
gespierde arteriën (o.a. kransslagader en halsslagader). Het meest opvallende kenmerk van 
de ziekte is een locale verdikking (bestaande uit lipiden en spiercellen) van de vaatwand, 
ookwel plaque genoemd (Kessane, 1985). De belangrijkste klinische gevolgen van athero- 
sclerose vormen de afsluiting van het bloedvat zelf (door de plaque) en de afsluiting van een 
stroomafwaarts liggend bloedvat (door loslatende bloedstolsels). Er zijn verschillende 
theoriën die de oorzaak van atherosclerose proberen te verklaren. Een van de meest beken- 
de is de 'response to injury' theorie (Ross,1976), die er van uit gaat dat de plaque gevormd 
wordt als reactie op een beschadiging van de bloedvatwand. Er is bovendien nog een hypo- 
these, die bevestigd wordt door waarnemingen van Car0 e.a.(1971), die veronderstelt dat 
atherosclerose veelvuldiger voorkomt in gebieden met lage wandschuifspanningen en gebie- 
den waar recirculatie optreedt. Het is dan ook van belang gedetailleerd inzicht te verkrijgen 
in de gecompliceerde stromingsfenomenen in de halsdagadervertakking en de invloed va4 
variatie in verschillende stromingsparameters op het stromingsgedrag (Stoke, 1989). 

De halsslagadervertakking (carotis) vertoont een ingewikkelde geometrie. De hoofdtak 
(carotis communis), waarin de vloeistof aanstroomt, splitst via een flowdivider (apex) in 
twee dochtertakken, de carotid interna en de carotid externa. De interna vertoont aan het 
begin een verwijding (bulbus). Het model van de halsslagadervertakking, zoals dat voor 
experimenteel en numeriek werk gebruikt wordt, berust op een gemiddelde van een 
honderdtal angiogrammen zoals die door Balasubramanian (1979, later Bharadvaj) bepaald 
zijn. 
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figuur 1.1 : gemiddelde geometrie van de halssagadervertakking volgens een hondertal 
angiogrammen bepaald door Balasubramanian, 1979. 

Door de specifieke werking van het hart i s  er een instationair fysiologisch variërend debiet 
in de halsslagadervertakking. Gedurende een hartcyclus i s  de variatie in debiet groot, 
tijdens pieksystole fase is de flow drie tot vier maal groter dan tijdens diastole fase. 
Volgend K u  e.a. (1985) bereikt het Reynoldsgetal, gebaseerd op de gemiddelde axiale 
snelheid over de locale doorsnede van de communis, voor normale gezonde mensen een t o p  
waarde van 800 tijdens de pieksystole fase en een gemiddelde waarde van 300 voor de totale 
diastole fase. De flowverhouding tussen interna en externa variëert van 55/45 voor piek- 
systole fase tot 75/25 voor diastole fase. 
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figuur 1.2: verloop van pow en Reynoldsgetal in communis ,interna en ezterna voor een 
f@iologisch varierend debiet in een halsslagadervertakking (Ku, 1983) 
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1.2 RELEVANTE TBEORIE 

Om de gemodelleerde flow te kunnen relateren aan de werkelijke flow door de halsslag- 
adervertakking, wordt gebruikt gemaakt van dimensieloze parameters. Deze parameters 
worden bepaald met behulp van de behoudswetten voor massa en impuls. Allereerst worden 
er voor de meetvloeistof en het model een aantal aannames gemaakt. De meetvloeistof 
wordt incompressibel (dichtheid p is constant) en Newtons verondersteld, dat wil zeggen T 

= r,~ K .Hierin zijn 7, q en K respectievelijk de wandschuifspanning, de dynamische visco- 
siteit en de afschuifsnelheid. Verder wordt de vloeistof isotherm beschouwd, de gravitatie- 
kracht verwaarloosd aì het iiiedd sta: .rerenderste!d. De differentiaalformuleringen van de 
behoudswetten voor massa en impuls worden nu gegeven door de continuiteitsvergelijking 

d i v x = Q  
- V = (u,v,w) :de snelheidsvector 

en de bewegingsvergelijking (Navier Stokes vergelijking) 

6v p g  + py.vx = -vp + qv2y 

P : druk 

Deze vergelijking kan dimensieloos geschreven worden tot 

Hierin zijn de termen 1,2,3 en 4 respectievelijk maten voor de instationaire traagheids-, de 
stationaire traagheids-, de druk- en de visceuze krachten. Verder geldt: 

Re=- 2.R.V :Reynoldsgetal v 

Q = R(y) w 112 

:Strouhalget ai 

:Womersleyparameter 
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met R de locale straal vm het vat, een karakteristieke snelheid, meestal de over de 
doorsnede van het vat gemiddelde axiale snelheid, w de karakteristieke hoeksnelheid en I/ de 
kinematische viscositeit. Om de gelijkvormigheid tussen de flow in het model en de in vivo 
flow in de halsslagadervertakking zoveel mogelijk te garanderen, moeten de dimensieloze 
parameters cy en Re elkaar voor beide gevallen benaderen. Voor de instationaire fysiolo- 
gische stroming van het bloed in de communis hebben het stationaire Reynoldsgetal 
gemiddeld over een cyclus Restat, het instationaire Reynoldsgetal Reinst en de 
Womersleyparameter a de volgende waarden (Ku, 1983, buisdiameter communis is 6mm.): 

= 300 a = 4  

1.3 SAMENVATTING RELEVANTE LITERATUUR 

In deze paragraaf zullen enkele experimentele en numerieke studies die aan een star 
halsslagadervertakkingsmodel en een bochtmodel zijn verricht, worden vergeleken. Een 
bespreking van al deze werken zou te ver voeren. Olsen (1971), Bharadvaj (1982) en Fündt 
(1987) hebben voor een stationaire stroming, snelheidsvelden in de vertakking bepaald. Ku 
(1983/1984) en Versteylen (1985) deden dit voor een instationair variërend debiet. Volgens 
Olsen (1971) is de communis samen met een van de dochtertakken op te vatten als een 
bocht. Daarom hebben van de Brand (1988) experimenteel en Rindt (1989) numeriek 
snelheidsprofielen in een bocht bepaald, bij verschillende instationair variërende debieten. 

De verschillen concentreren zich voornamelijk ten aanzien van: 
- Loslaatgebied: Het gebied met negatieve snelheden ligt voor een stationaire stroming 
vast. Voor een instationaire stroming is  op verschillende tijdstippen het loslaatgebied al 
dan niet aan wezig en varieren de grootte van het gebied en de waardes van de negatieve 
snelheden sterk. 
- Secundaire stromingsveld: Voor een stationaire stroming is het secundaire stromingsveld 
goed te verklaren en onafhankelijk van de tijd. Bij een instationaire stroming ontstaan in 
de sinus wervels waarvan de richting tijdsafhankelijk is. 
- Wandschuifspanningsvectoren: De wandschuifspanningsvectoren veranderen voor een 
instationaire stroming sterk van zowel grootte als van richting, vooral aan de niet- 
vertakkingszijde van de sinus. Voor een stationaire stroming zijn deze wcwidschuif- 
spanningen uiteraard onafhankelijk van de tijd. 
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- Instabiliteiten: Op het einde van de systole zijn door Ku (1983) stromingsinstabiliteiten 
waargenomen. 

Verder blijken bij een instationaire stroming, verschillende parameters invloed te hebben 
op de snelheidsprofielen in de halsslagadervertakking. Hieronder worden ze puntsgewijs 
genoemd met het tot nu toe bekende bijbehorende effect op de stroming. 

(1) Afhankeliikheid freauentje: 
Volgens Ku (1983) leidt een hogere frequentie, ofwel een grotere Womersleyparameter cy, 

tet een twn-,m_e van de wandschuifspanning alsmede tot een afvlakking van het secundaire 
snelheidsprofiel. Munson (1975) en Van de Brand (1988) vonden voor een toenemende CY 

ook een sterke afname van de secundaire stroming in een bocht. 
Uit numerieke berekeningen van Fündt aan een sinusvormig variërend debiet in een bocht 
bleken, bij toenemende waarde van (Y, de axiale snelheidsgradiënten aan de binnenbocht 
groter te worden. Ook het gebied met negatieve snelheden blijkt voor een toenemende IY te 
veranderen en verplaatst meer naar de bovenzijde van de bocht. Het maximum van axiale 
snelheden en de snelheidsgradienten aan de buitenbocht blijken echter nauwelijks te 
veranderen bij toenemende waarde van a 

(2) Afhankeliikheid debietvorm: 
Wanneer de 3D experimenten van Ku (1983) met een fysiologische golf en Versteylen 

(1985) met een sinusgolf worden vergeleken, valt op dat bij Versteylen al een terug- 
stroomgebied ontstaat op het einde van de versnellingsfase en bij Ku pas halverwege de 
vertragingsfase. De 3D numerieke berekeningen van Rindt in een bocht laten zien dat voor 
een sinusvormig varierend debiet met een grondfrequentie die 4 maal groter is dan die van 
het fysiologische debiet de snelheidsprofielen voor vergelijkbare fasen van de stroming 
goede overeenkomsten vertonen. 

(3) Afhankeliikheid debietverdeling: 
Aan een instationaire stroming is nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van de 

debiet verdeling tussen interna en externa op de stromingsverschijnselen. Bharadvaj (1982) 
vond echter bij een stationaire stroming een afname van de grootte van het terugstroom- 
gebied bij een relatieve toename van de flow door de interna. Rindt (1989) trok dezelfde 
conclusies uit zijn numerieke berekeningen aan een stationaire stroming in de vertakking. 
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Verder namen de axiale snelheden hogere waardes aan voor een grotere relatieve flow 
door de interna. De vorm van de axiale snelheidsprofielen bleef echter hetzelfde en de 
secundaire snelheidsvelden veranderden nauwelijks van vorm en grootte voor toenemende 
relatieve flow door de interna. 

1.4 OVERZICHT AFSTUDEERWERK 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat er nog geen gedetailleerd onderzoek is verricht naar de 
siroil-~iig3v2ïsz~;nve!er? bij een fysidq$xh variërend debiet in een hdsslagadervert akking. 
Ook de invloeden van frequentie, flowvorm en flowratio tussen de takken op de stroming 
zijn nog niet duidelijk bekend. Binnen dit afstudeerwerk is gedetaileerd gekeken naar 
bovenstaande stroming en naar de invloed hierop van verschillende parameters. 

De opstelling, meetvloeistaf en enkele testmetingen die nodig waren om de instationaire 
fysiologische stroming in een vertakking te kunnen onderzoeken, staan in hoofdstuk 2 
beschreven. 

Om meer inzicht te verkrijgen in vorm en grootte van druk, flow en flowverhoudingen 
zijn bij een fysiologisch variërend debiet inleidende metingen aan druk en flow verricht. Er 
is getracht de druk-flowrelatie over een rechte starre buis met een eenvoudig model 
(Womersleytheorie) te verklaren. Verder is de flowverhouding tussen de twee dochter- 
takken bepaald, gevariëerd en vergeleken met de in vivo waardes. Deze testmetingen staan 
vermeld in hoofdstuk 3. 

De instationaire fysiologische stroming door het starre halssagadervert akkingsmodel 
is nader onderzocht, door bepaling van de snelheidsprofielen op verschillende tijdstippen 
van een cyclus. De snelheids profielen werden met behulp van Laser Doppler Anemometrie 
bepaald en vergeleken met eerdere experimenten en numeriek werk. Dit en de op verschil- 
lende posities en tijdstippen bepaalde snelheidsprofielen staan weergegeven in hoofdstuk 4. 

Verder staan, naar aanleiding van de conclusies van Rindt naar de invloed van de 
debietvorm, in hoofdstuk 5 nog enkele snelheidsprofielen beschreven , die bepaald zijn voor 
verschillende frequenties aan een sinusvormig varierend debiet (200 5 Re < 800). Verder 
staan in dit hoofdstuk ook voor een variatie in flowratio tussen de takken de snelheids- 
profielen beschreven om vervolgens met andere experimenten en numerieke berekeningen 
vergeleken te worden. 
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HOOFDSTUK 2: MEETOPSTELLING EN MEETPROCEDURE

De opstelling, materialen en methodes die gebruikt werden om 3D-snelheidsmetingen aan
een star model van de haisslagadervertakking bij een instationair varierend debiet te
kunnen verrichten, staan in dit hoofdstuk kort beschreven . De axiale en secundaire
snelheden werden gemeten volgens de referentiebundel Laser Doppler methode (§2 .1 en
appendix A) . Verder staan in dit hoofdstuk achtereenvolgens het vloeistof circuit , de
nieuwe meetvloeistof KSCN , testmetingen ten behoeve van het verkrijgen van de gewenste
flowvorm en de gevolgde meetprocedure beschreven . Tenslotte staan in de laatste paragraaf
nog enkele foutenbronnen vermeld .

2.1 OPSTELLING

Het vloeistofcircuit dat werd gebruikt voor de 3D-snelheidsmetingen aan een instationair
variërend debiet, staat weergegeven in figuur 2 .1 .

Optics

uur 2.1 : vloeistof circuit
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De als meetvloeistof gebruikte KSCN-plossing wordt in een voorraadvat dat in een bak 
met water hangt ,op een constante temperatuur van 3OoC gehouden. Dit om kristalisatie 
van de hoog geconcentreerde vloeistof te voorkomen. Een uitgebreidere beschrijving van de 
meetvloeistof wordt in 92.2 gegeven. 
Om de gewenste flowvorm, die is opgebouwd uit een stationaire en een instationaire compo- 
nent, te verkrijgen werd gebruik gemaakt van twee pompen. Een magnetisch aangedreven 
tandradpomp (Verder, type 120-ty-1OA) genereerde de stationaire component (Restat = 
300) van de flow. De instationaire component van stroming (-100 5 Reinst 5 500) werd 
gerealiseerd door een parallel aan de tandradpomp aangesloten programeerbare 
VSIsuperpomp. Voor de totale flow gold dus 200 5 Re 5 800. Deze superpomp kan een 
fysiologische, een sinusvormige en een blokvormige flow generen voor verschillende 
frequenties. Enkele testmetingen aan deze superpomp, haar werking en enkele 
uitgangssignalen staan in 92.3 beschreven. 
Nadat het debiet de gewenste vorm en grootte heeft gekregen stroomt het door een glazen 
inloopstuk. Dit inloopstuk zorgt ervoor dat de flow die het model instroomt volledig 
ontwikkeld is. De stationaire (Schlichting,l979) en instationaire (van Dongen en van 
Steenhoven, 1982) inlooplengtes die hiervoor nodig zijn, kunnen afgeschat worden met: 

L in i  ,stat 

Bovenstaande vergelijkingen geven met de straal R= 4mm, de over de doorsnede gemid- 
delde snelheid Umax behorende bij de maximale Reinst van 500, Restat = 300 en w = 21r een 
stationaire inlooplengte van 0.096 m en een instationaire inlooplengte van 0.026 m. Het 
inloopstuk heeft een totale lengte van 0.5 m, dit is ruim voldoende om de instationaire 
stroming volledig tot ontwikkeling te brengen. 
De vloeistof stroomt vervolgens door een 1:l model van de halsslagadervertakking volgens 
Bharadvaj (51.1). Het model bestaat uit twee helften die gesplitst zijn in het symmetrie- 
vlak en waarin het model is uitgefreesd (figuur 2.2)- 
De vloeistof werd, na doorlopen van het model, weer naar het voorraadvat geleid. Voor de 
verbindingsstukken is gebruik gemaakt van gewapende nylonslang met een diameter van 
4 mm. Deze slang is voldoende stijf om golfvoortplanting eri het optreden van reflecties 
tegen te gaan. De compliantie van de slang is te verwaarlozen (van de Brand, 1988), 
waardoor de stromingsverschi jnselen in de opstelling volledig worden beschreven door de 
opgelegde flow. 
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Jauur 2.2: perspex modellen en bijöehorende richtingen van de halsslagademertakking 
(a) 1:1 model volgens Bharadvaj 
(b) model zonder bulbus 

De vloeistofsnelheden in het model werden gemeten volgens de Laser Doppler referentis 
bundel methode, hieronder volgt een korte beschrijving van deze methode. Een hoofdbundel 
en een referentiebundel die worden gegenereerd door een 5mW He-Ne-Laser (Spectra 
Physics,l20S) en die ten opzichte van elkaar met een frequentie fv zijn verschoven, inter- 
fereren in het meetvolume ter grootte 4OOpmx4O~x4Opm. 
In essentie berust deze methode voor het meten van snelheden op het Doppler-effect. Net 
licht dat op bewegende deeltjes valt, wordt verstrooid, waarbij het licht van de 
hoofdbundel een frequentie verschuiving ter grootte fd ondergaat. Deze 
Dopplerverschuiving van het verstrooide licht, dat opgevangen wordt door een fotodiode, is 
recht evenredig met de snelheidscomponent van de stroming parallel aiwi het vlak dat 
ingespannen wordt door de hoofd- en referentiebundel en loodrecht op de optische as va 
de H e N e  laser: 

Vdx 
x 

“2ZqqT)j (2.3) 

Hierin zijn Vdx de te bepalen snelheidscomponent in de x-richting, X de golflengte van het 
laserlicht en t? de hoek die opgespannen wordt door de twee laserbundels. Met behulp van 
de voorverschuivingsfrequentie fv  kan de richting van de snelheid worden bepaald. Voor 
uitgebreidere beschrijving van het LD A-principe en de benodigde apperatuur Wordt 
verwezen naar appendix A. 
Het meet- of snijvolume kan met behulp van drie stappenmotoren naar iedere gewenste 
positie in het model worden verplaatst, zodat daar de snelheden gemeten kunnen Worden. 
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De flow wordt gemeten met electromagnetische flowmeters (Transflow 601). Voordelen van 
deze flowmeters zijn dat ze de stroming nauwelijks beinvlden en bovendien aan een 
instationair varierend debiet kunnen meten. De uitgangsspanning van deze flowmeters, het 
potentiaalverschil Vpq tussen de twee electroden, is recht evenredig met het debiet en 
onafhankelijk van het Reynoldsgetal: 

VPq =B.d.U (2.4) 

Met d de diameter van de flowmeter, Ü de momentane gemiddelde axiale snelheid over de 
doorsnede en B de sterkte van het aangelegde magnetische veld. Voor uitgebreidere 
beschrijving van deze flowmeters wordt verwezen naar appendix B. 
Tenslotte kon op een viertal plaatsen, te weten voor en achter het inloopstuk en achter de 
interna en de edema, de druk gemeten worden. Hiervoor werden verschillende membraan 
bloeddruk opnemers gebruikt (Statham,9100). 

2.2 MEETVLOEISTOF 

De meetvloeistof moet aan een aantal eisen kunnen voldoen. Om de stroming in het model 
te kunnen relateren aan de in vivo flow in de halsslagadervertakking moeten het Reynolds- 
getal Re en de Womersleyparameter CY elkaar voor beide gevallen benaderen. Verder moet 

1.493. Dit om breking van de laserstraal bij de overgangen tussen perspex en meetvloeistof 
te voorkomen, omdat anders niet bekend is op welke positie de snelheden precies worden 
gemeten. 
Bij voorgaande experimenten aan een instationair sinusvormig varierende stroming in een 
bocht (van de Brand ,1988) is gebruik gemaakt van een zinkjodide(ZnJ$--oplossing. 
Alhoewel deze meetvloeistof ook voor een fysiologisch variërend debiet aan de gestelde 
eisen voldeed (tabel 2.1), leverde zij een praktisch probleem op. De ZnJHplossing bleek na 
enkele dagen het model zodanig aan te tasten dat het uit elkaar barstte. Dit gebeurde op 
die plaatsen in het model waar de interne spanningen waarschijnlijk het hoogst waren. Ook 
uitgloeien van het model om deze spanningen te egaliseren bleek niet voldoende te helpen. 
Omdat het fabriceren van een nieuw model veel tijd in beslag neemt en omdat het barsten 
van een model, en dus lekken van de ZnJeplossing, gevaarlijk is voor ogen, handen en 
apperatuur is gezocht naar een nieuwe meetvloeistof. 
Uit een artikel van Duncan(1988) bleek dat bij soortgelijke metingen in een perspexmodel 
gebruik werd gemaakt van een Natrium thiocyanaat oplossing. In ons geval blijkt een 
Kalium thiocyanaat (KSCN) oplossing beter te voldoen omdat de kinematische viscositeit 
van deze oplossing lager is (v = 2.4.E-6 m2/s ) dan die van de Natrium thiocyanaat 

de brekingsindex van de vloeistof gelijk zijn aan die van het perspexmodel, iìperspex - - 
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oplossing (u = 14.E-6 m2/s ) waardoor een betere waarde voor de Womersleyparameter u 
bereikt kan worden (tabel 2.1). 

Ku 
(1983) 

Bharadvaj 
(1979) 

Z n J e p l  

6 
400 

4 nnn 
1 LVV 

7.85 
3.5 E-6 

4 
300 

7.8 
300 

KSCN-opl 

6.45 
300 
o00 
2K 

2.4.E-6 

tabel 2.1: specifieke waarden van 0, Re, w en v voor verschillende ezperimenten en 
rneetvloeisto f fen 

Om de gewenste brekingsindex te verkrijgen bleek een hoog geconcentreerde oplossing 
nodig te zijn, 71.3 gewichtspercentage oplossing van KSCN in water. Om kristalisatie te 
voorkomen moet de oplossing bij een temperatuur van 3OoC gebruikt en bewaard worden. 
Er bleken voor deze concentratie nog geen literatuurwaardes voor brekingsindex en 
viscositeit voorhanden te zijn. Daarom zijn de brekingsindex met een Abbe refract0 
brekingsindexmeter en de kinematische viscositeit met een kogelval viscositeitsmeter 
bepaald en vergeleken met geextrapoleerde Iiteratuurwaarden (figuur 2.3). 

j a u u r  2.3: gemeten 0 en uit literatuur bekende 0 waardes van de kinematische viscosi- 
teit (a) en brekingsindex (b) als finctie van de gewichts-concentratie KSCN. 
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Het model wordt voor zover bekend niet aangetast. Een perspex plaatje, 
schroeven ruw waren bevestigd en waarop een trekspanning was aangebracht, 
maand in de oplossing gelegen te hebben nog geen scheuren te vertonen. 

waarin twee 
bleek na een 

Verder hoeven aan de oplossing geen lichtverstrooiende deeltjes, nodig voor snelheids- 
metingen met LDA, toegevoegd te worden omdat de vloeistof een beetje troebel is. Boven- 
dien is de KSCN-oplossing goedkoper en iets minder agressief dan de ZnJ2-oplossing. Het 
is handig voor het aanmaken van de oplossing het zout KSCN bij een hogere temperatuur 
(gasbrander) in het water op te lossen, dit versneld namelijk het oplossen. Bovendien is het 
gewenst om voorzichtig (handen, ogen en kleding beschermen) met de hoog geconcentreerde 
V!^PiCt^f nm te g u n  en cnntrict; met e n  ziI1ir dient vennP11en te worden- 

2.3 INSTATIONAIRE VLOEISTOFPOMP 

Voor het genereren van de instationaire vloeistofcomponent van de flow wordt gebruik 
gemaakt van een VSIsuperpompsysteem (Vivitro Systems Incorporated, Canada).Dit 
systeem bestaat allereerst uit een programeerbare golfgenerator (WG5891) die tot nu toe 
drie verschillende golfvormen kan genereren: een fysiologische golf, een sinusgolf en een 
blokgolf. Met deze golfgenerator kunnen eveneens de amplitude en de frequentie van de 
gewenste golfvorm worden ingesteld. Voor een fysiologische golf kunnen de frequenties 1, 2, 
2.4, 2.6, 3.2, 4, 6 en 6.6 en voor de sinus- en blokgolf kunnen de frequenties 0.5, 1, 1.2, 1.3, 
1.6, 2, 3 en 3.3 worden ingesteld. De gewenste golf wordt vervolgens toegevoerd aan de 
pompbesturing (SPA 38912) die de bijbehorende slaglengte van de zuiger instelt (gain). De 
pompbest wing vergelijkt vervolgens de toegevoerde golfvorm met de gemeten golfvorm 
(tachometersignaal) en zonodig wordt het gainsignaal aangepast, totdat beide signalen in 
overeenstemming zijn (velocity control).De pompbesturing geeft ter overdrachts- en 
signaalcontrole en voor eventuele calibratie ondermeer de volgende uitgangsspanningen: 

het tachometersignaal dat een maat is voor de zuigersnelheid 
het verplaatsingsopnemersignaal (p) dat een maat is voor de positie van de zuiger 
de afgeleide via31 het ve~laatsingsopnemersignaal (dp/dt) dat een controlemaat is voor 

de motorspanning en stroom 
een synchronisatiepuls die eventueel met een in te stellen tijd kan worden vertraagd 

Tijdens de experimenten is gebruik gemaakt van een verkleinde pompkop (2.27 cm2) omdat 
uit experimenten van F. van den Brand (1988) bleek dat alleen voor een verkleinde 
pompkop de gewenste instationaire volumestroom kan worden bereikt. 

de zuigersnelheid 

http://control).De
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Na enkele testmetingen, die een vervormd fíowsignaal lieten zien, werd de weglengte die de 
instationaire flow moest afleggen alvorens het model te bereiken geminimaliseerd en werd 
ervoor gezorgd dat deze weg zo vloeiend mogelijk verliep zonder knikken en grote hoogte 
verschillen . Dit leverde voor fysiologische stromingscondities (200 5 Re 5 800 , a = 
6.45)onderstaande signalen voor generatorgolf, zuigersnelheid, flow en druk. 

.-- I I 

jiauur 2.4: generator-, i zuigersnelheid-, 2 Bow- 3 en druksignaal L, onder fisiologische 
stromingscondities . 

Bovenstaande figuren vertonen een goede overeenkomst tussen zuigersnelheid en flow. In 
beide signalen is ten gevolge van het omkeren van bewegingsrichting voor de instationaire 
component een kleine onnauwkeurigheid te zien. De figuren tonen wel een afwijking aan 
tussen de vorm van de generatorgolf en de zuigersnelheid. Deze afwijking verdwijnt nage- 
noeg wanneer de frequentie wordt verhoogd. De benodigde frequentie van l Hz ligt 
waarschijnlijk dicht bij de minimale frequentie die nodig is voor een goede overdracht van 
de pomp. Voor een uitgebreidere beschrijving van de instationaire vloeistofpomp en de 
bijbehorende frequentieafhankelijke overdrachtskarteristieken wordt verwezen naar F. van 
den Brand (1988) . 
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2.4 DATA-PROCESSING EN MEETPROCEDURE 

Dat a-Drocessing 
De data werden gemeten en verder verwerkt met een 4 kanaals meetsysteem PCM2, een 
interface unit en een Personal Computer (PC). Met het PCM2-meetsysteem worden de te 
verwerken input meetsignalen met een offset en versterking omgevormd tot signalen die 
variëren tussen -5 en 5 volt, bovendien werden de signalen nog gefilterd met een binnen 
het PCM2-meetsysteem in te stellen filterfrequentie. Als inputsignalen van dit systeem 
worden bijvoorbeeld de signalen van de tracker-unit, een maat voor de gemeten snelheid, 
de h v m e t e r s  of de drdqmpmprs gebrilikt. Na dmrlopen vnll het PCM2-meetsysteem 

worden de spanningen omgezet met een AD-converter zodat ze op de harde schijf van de 
PC opgeslagen kunnen worden. 
Binnen het PCM2-meetsysteem kunnen een aantal parameters, zoals samplefrequentie en 
aantal periodes, worden ingesteld. Per fysiologische periode werden 128 samples genomen 
om eventuele vergelijking met numerieke berekeningen mogelijk te maken. Alle snelheids- 
metingen werden over 10 periodes gemiddeld en er werd met behulp van de student-t 
verdeling het 95%-betrouwbaarheidsinterval bepaald. Na calibratie binnen het PCM2 
meetsysteem worden de gemeten uitgangsspanningen van tracker-unit, flowmeters en 
drukopnemers omgezet in waarden met fysische betekenis. 

Meetprocedure 
Voor het instellen van de gewenste instationaire variatie in Reynoldsgetallen, wordt 
gebruik gemaakt van de flow door de communis ,die een maat is voor de gemiddelde 
snelheid. Voor het meten van secundaire snelheden wordt het vlak dat opgespannen wordt 
door de He-Ne bundels over een hoek van 90 graden verdraaid ten opzichte van de richting 
van het bundelvlak voor axiale snelheidsmetingen. Omdat voor de secundaire snelheidsme- 
tingen loodrecht op het vlak van vertakking de bundels door het splitsingsvlak van de twee 
modelhelften lopen, wordt voor deze metingen een dun laagje KSCN-oplossing tussen de 
helften gebracht om breking en reflectie van lichtstralen aan de vlakken te voorkomen. Uit 
latere experimenten blijkt dat ten gevolge van kristalisatie van de meetvloeistof tussen de 
modelhelften het onmogelijk was om betrouwbare secundaire snelheidsmetingen (loodrecht 
op het vlak van vertakking) te  verrichten. 
Met behulp van drie stappenmotoren en een electronisch plaatsbepalingssysteem kon door 
middel van een terugkoppeling met het PCM2-meetsysteem het model met een nauw- 
keurigheid van 20pm per verplaatsing in zowel x-, y- en z-richting worden gepositioneerd. 
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De axiale en secundaire snelheden werden op verschillende lijnen en vlakken in de 
vertakking gemeten (paragraaf 4.1). De voor de snelheidsmetingen over een vlak 
aangehouden meetrooster beslaat een halve doorsnede die bestaat uit 17x9 meetpunten. 

fiavur 2.5: Grid voor metingen (a) en eindige elementen verdeling (b). 

Voor het maken van snelheidsplaatjes waarin axiale isosnelheidsli jnen en secundaire 
snelheidsprofielen over een halve doorsnede staan, wordt gebruik gemaakt van enkele 
verwerkingsprogramma's op de PC en op de Apollo. Binnen deze programma's worden de 
snelheden lineair geinterpoleerd en worden de snelheden aan de wand gelijkgesteld aan nul. 

2.5 FOUTENBRONNEN 

Er zijn verschillende bronnen aan te geven die kunnen zorgen voor het optreden van 
onnauwkeurigheden in de snelheids- flow- en drukmetingen. Hieronder worden zij 
puntsgewijs genoemd. 

o Positioneren meetvolume 
Positionering vindt pl allereerst het meetvolume ter hoogte van de ijkpositie, de 
apex, te brengen om vervolgens van hieruit het volume naar de gewenste lijn te verplaatsen 
met behulp van de stappenmotoren. Door ter hoogte van deze lijn de ligging van de wand 
te bepalen kan vrij nauwkeurig het centrum van de buis worden gelocaliseerd. Als wand 
wordt dat punt verondersteld waar de snelheid het eerste de waarde nul bereikt. Ten 
gevolge van het discreet zijn van de stappenmotoren kunnen de bundels in y- en z-richting 
met een afwijking van 10.008 mm en in x-richting met een afwijking van i0.003 mm 
worden gepositioneerd,de afwijking wordt bepaald door de verplaatsing die hoort bij de 
halve slaglengte van een stap. De stappenmotoren worden aangestuurd door het PCMZ 
meetsysteem. Dit systeem zorgt voor een automatische traversering en berekent en stuurt 
het aantal omwentelingen van de spoelen dat nodig is voor de gewenste verplaatsing. 



2.10 

Vervolgens wordt dan door middel van terugkoppeling met het electronische plaatsbepa- 
lingssysteem gecontroleerd of de gewenste verplaatsing is uitgevoerd om vervolgens 
eventueel opdracht te geven tot een positiecorrectie. Dit automatisch traverseersysteem is 
u) ingesteld dat het een positie afwijking van *0.02 mm in een van de drie richtingen 
corrigeert. Omdat de nauwkeurigheid van de stappenmotoren groter is,is deze 
positiecorrectie alleen van belang bij niet goed functionerende stappenmotoren. Over een 
meetlijn (16 stappen) kan dan een maximale fout van *0.32 mm in zowel de x-, y- en 
z-richting worden gemaakt. Bij goed functioneren van de stappenmotoren zullen deze 
fouten echter * 0.13 mm voor de y- en z-richting en *0.05 mm voor de x-richting 
bedragen. Wanneer de snelheden tussen twee vlakken vergeleken worden zullen naast 
bovenstaande traverseerfouten ook de onnauwkeurigheden die onstaan bij instelling op de 
ijkpositie en op de wand moeten worden meegenomen, deze fouten zijn beiden geschat op 
i0.05 mm. De totale maximale afwijking bedraagt dan ongeveer 10.22 mm. Bij traverseren 
over een hoek, bijvoorbeeld bij snelheidsmetingen over een lijn in de interna, worden 
binnen PCM2 de gewenste verplaatsingen in x- en y-richting eerst berekent en vervolgens 
achter elkaar uitgevoerd. De maximale afwijking in traverseerhoek die zo kan ontstaan 
bedraagt 1.5'. De tijdens experimenten met het electronische plaatsbepalingssysteem 
waargenomen gemiddelde hoekafwijking over een gehele lijn bedroeg echter maar 0.5'. 
Voor het gebied waar de snelheidsgradienten niet te groot zijn, zal de gemiddelde fout op 
grond van bovenstaande onnauwkeurigheden in positionering niet groter zijn dan 1 % van 
de momentane topwaarde in snelheid. In gebieden met grote snelheidsgradienten kan deze 
maximale fout oplopen tot 5 %. van de momentane topsnelheid. 

Hoekinstelling laserbundels 
IJkexperimenten van van den Brand (1988) tonen aan dat bij verdraaiing van de laser- 
bundels het meetvolume verplaatst. Deze geringe verplaatsing van optische as blijkt echter 
verwaarloosbare fouten in de snelheidsmetingen op te leveren. 
Bij bepaling van de snijhoek tussen de hoofd- en referentiebundel, nodig voor de calibratie- 
factor (formule A.3) en dus direct bepalend voor de snelheid, kan een maximale onnauw- 
keurigheid van *0.5 % in locale snelheden ontstaan. 
Het model kan in de y-richting worden georiënteerd door ervoor te zorgen dat de secun- 
daire snelheden aan het einde van het inloopstuk nul zijn. De zo ontstane hoekfout in de 
y-richting kan worden verwaarloosd ten opzichte van de fouten in hoekinstelling in x- en 
y-richting. Oriëntatie van het model in y- en z-richting gebeurt door een juiste instelling 
van de reflectiepunten van de laserbundels op de frontlens. Het model wordt zodanig gepo- 
sitioneerd dat de reflectiepunten op een lijn op de frontlens liggen en zich op gelijke afstand 
bevinden tot de hoofdbundel. Bij deze instelling bedraagt de hoekfout maximaal 10.5'. 
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Stel dat het bundelvlak niet precies in de richting van te meten component vx ligt, dan 
levert dit voor kleine Acp en Atc, een fout in gemeten snelheid op ter grootte vYAp + vZA$. 

I 

f iguur 2.6: geplande (2) en werkelijze (m) meetrichting 

De totale maximale hoekfout wordt geschat op 10.05' en is een gevolg van een foutieve 
positionering van het model ten opzichte van hetolaservlak. De tijdens de experimenten 
gevonden secundaire snelheden bedragen ten hoogste 50 % van de maximale axiale snel- 
heden. Daarom zal de invloed van een foutieve meetrichting het grootste zijn bij de detectie 
van secundaire snelheden. In deze gebieden wordt de maximale fout in secundaire snelheden 
geschat op 2.00% van de locale maximale secundaire snelheid. Daarentegen mag in 
gebieden met kleine axiale snelheden en grote secundaire snelheden de fout in axiale 
snelheden niet worden verwaarloosd. 

e Instellen van het Reynoldsgetal en de Womersleyparameter 
De instationaire stroming wordt gekarakteriseerd door het Reynoldsgetal (Re = 2RÜ/v) en 
de Womersleyparameter (u = R.,/( o/v)) 

De onnauwkeurigheden in het Reynoldsgetal zijn opgebouwd uit de onnauwkeurigheden 
in de kinematische viscositiet v en in de momentane gemiddelde snelheid U. De stationaire 
component van de gemiddelde snelheid wordt bepaald uit flowmetingen voor het inloop 
stuk. Voor de instelling van de instationaire component wordt het gemiddeld snelheids- 
verloop van Ü bepaalt uit fiowmetingen over 10 periodes. De totale maximale afwijking in 
u, ondermeer ten gevolge van onnauwkeurigheden in flowopnemers bedraagt i1.0 %. De 
kinematische viscositeit kan tot op 0.5 % nauwkeurig worden ingesteld en de temperatuur- 
variaties (*0.5 "C) kunnen voor een afwijking van 0.5 % in het Reynoldsgetal zorgen. De 
totale afwijking in het Reynoldsgetal kan dus maximaal 2 % bedragen ofwel 

- 
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De onnauwkeurigheid in de Womersleyparameter (Y is opgebouwd uit de onnauwkeurig- 
heden in kinematische viscositeit v en frequentie w. De nauwkeurigheid van de frequentie 
wordt bepaald door de stabiliteit van de instationaire vloeistofpomp en bedraagt volgens de 
fabricant maximaal 0.1 %. De maximale afwijking in de Womersleyparameter is dus 0.6 % 
ofwel 

6.41 5 cy 5 6.49 

0 Toevallige fouten 
Het merendeel van bovenstaande fouten zijn van systematische aard (foutieve ijking, 
foutieve schatting van de snijhoek tussen de laserbundels, foutieve positionering van het 
model ten opzichte van de laserbundels,foutieve bepaling van de kinematische viscositeit). 
De andere fouten zijn samen met de onnauwkeurigheden van de gebruikte meetapparatuur 
toevallige fouten. Bronnen hiervan zijn fouten ontstaan door gebruik van de stationaire en 
instationaire vloeistofpomp ,flowopnemer, LDA-apparatuur, drukopnemers en PCM2- 
verwerking sap parat uur. 
Deze toevallige fouten worden voor een groot deel uitgemiddeld doordat alle snelheids-, 
druk- en flowmetingen aan een fysiologisch varierend debiet over 10 periodes op verge- 
lijkbare tijdstippen worden gemiddeld. Binnen PCM2 wordt volgens de student-t verdeling 
de gemiddelde waarde als mede het 95% betrouwbaarheidsinterval berekent. Dit leverde 
voor de snelheidsmetingen een relatieve nauwkeurigheid van 1 % op. 

Algemeen kan worden geconcludeerd dat de grootste fouten in de axiale snelheidsbepaling 
werden veroorzaakt door een foutieve positionering. De tijdens de experimenten met het 
electronische plaatsbepalingssysteem waargenomen foutieve hoekinstelling vertoonde echter 
een gemiddelde afwijking van 0.5' wat resulteert in een gemiddelde snelheidsafwijking van 
1% ten opzichte van de momentane maximale snelheid. Deze afwijkingen zijn acceptabel in 
vergelijking met het 95%-bet rouwbaarheidsint erval. 
De grootste afwijking in secundaire snelheden wordt door een foutieve hoekinstelling 
bepaald. Omdat ook een gedeelte van de axiale snelheden in de secundaire snelheids- 
profielen wordt meegenomen kunnen deze profielen qua vorm behoorlijk afwijken van de 
werkelijke snelheidsprofielen. De tijdens experimenten waargenomen hoekafwijking Acp 
bedroeg gemiddeld echter 0.5'. 
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HOOFDSTUK 3 : FLOW, DRUK EN FLOWRATIO 

Om inzicht te verkrijgen in de grootte, vorm en onderlinge afhankelijkheid van druk en 
flow in de halsslagadervertakking onder fysiologische stromingscondities zijn aan deze 
grootheden enige metingen verricht. In de eerste paragraaf worden de metingen van de 
fysiologisch variërende drukval en flow over een recht stuk cylindrische buis toegelicht. 
De metingen worden vergeleken op basis van een relatief eenvoudig theoretisch model, de 
Womersleyt heorie. 
In de hierop volgende paragraaf wordt gekeken naar de vorm en grootte van de flowratio 
tussen interna en externa en eventuele verschillen met de in vivo waarden . Ook worden 
hier nog enkele experimenten toegelicht waarbij deze ratio extern gevariëerd is. 

3.1 FLOW-DRUK RELATIE 

Er is nog weinig bekend over het drukverloop op verschillende posities in het model van 
de halsslagadervertakking voor een fysiologisch variërend debiet. Omdat dit drukverloop 
bovendien als randvoorwaarden voor de berekeningen aan het numerieke model worden 
meegegeven, is getracht op verschillende posities in het model het drukverloop te meten. 
Helaas bleek het alleen mogelijk om de drukval over het inloopstuk te bepalen. Vervol- 
gens is getracht dit drukverloop te verklaren met de Womersleytheorie. 

3.1.1 Metiwen 
Er is getracht om de druk voor en achter het inloopstuk en achter zowel de interna als de 
externa (figuur 2.1) als functie van de tijd te meten. Helaas bleken de drukken achter 
interna en externa niet gemeten te kunnen worden in verband met het gebrekig functio- 
neren van de desbetreffende drukopnemers. De drukval werd over het inloopstuk met een 
lengte van 50 cm bepaald. De flow werd gemeten met een electromagnetische flow- 
opnemer die achter de eerste drukopnemer was geplaatst. Dit om het druksignaal zo 
weinig mogelijk te verstoren door eventueel optredende stromingsafwijkingen ten gevolge 
van verkleining van de doorstroomdiameter in de flowmeter. 

3.1.2 Womerslev-theorie 
Om de instationair variërende stroming in een starre cylindrische buis met de 
Womersleytheorie te kunnen beschrijven, moeten een aantal mnames voor vloeistof en 
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stroming worden gemaakt. De stroming behoort lgminair - en volledig ontwikkeld te zijn 
en de vloeistof moet incompressibel en Newtons _cll zijn. Onder deze condities is er alleen 
een stroming in de richting van de buisas. De Navier Stokes ,.-- . vergelijking heeft dan de 

L c - - 9 - c  

vorm: 

dP dv d2v 1 dv - dy = P( cft 1 - rl( + 7.x 1 

i p; 
i, 

met r de radiêle positie, v de snelheid in de richting van de buisas en y de coördinaat in 
de richting van de buisas. Womersley (1957) veronderstelt verder dat de drukval dP/dy 
alleen een functie van de tijd is en dat de sneheid v e n  s&ïeiigestel!de f??~lctk van twee 
onafhankelijke functies van de radiele positie en de tijd is : 

v = r e a i [  v(r)e iwt ] 

met <p de fase van de drukval. 
Vergelijking (3.1) kan met deze aannames geschreven worden als : 

(3.3) 

met x = r/R en a de Womersley-parameter (FQ'(o/v). Deze vergelijking kan worden 
opgelost met behulp van Besserfuncties en levert de axiale snelheid v en de hieruit af te 
leiden flow Q : 

Met Jn(x) de Besselfunctie van de ne orde met argument x. 
Womersley voert nu ter vereenvoudiging de van u, afhankelijke modulussen M'o em Ml10 
en de fasen 80 en d10 in zodat: 
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ofwel - 7 cos ( wt - $0 - poo - d10j ) rl Q =  (3.9) 

Combinatie van (3.9) en (3.2) levert een uitdrukking waarmee de drukval berekend kim 
worden bij een gegeven flow. 

1 $$e-' 
met: 

en 

(3.10) 

21 wordt ook wel de longitudinale impedantie genoemd. 
Bovenstaande vergelijkingen gaan uit van een flow die maar van 1 frequentie afhankelijk 
is. De fysiologische flow is echter opgebouwd uit meerdere frequenties. Om de drukval 
die ten gevolge van deze fysiologische flow ontstaat te kunnen berekenen is de fase en 
amplitude van de flow met behulp van Fourieranalyse per frequentie component bepaald. 
Vervolgens worden met behulp van vergelijking (3.10) voor iedere frequentie de fase en 
amplitude vm de drukval berekend, om hieruit weer met behulp van inverse Fourier- 
analyse de totale tijdsafhankelijke drukval te berekenen. Voor deze berekeningen zijn de 
programma's Four (Fouriermalyse), Womers (ter berekening (Y, M'io en E'~o), WOP 
(dp/dy per frequentiecomponent ) en Invfour (inverse fourieranalyse )geschreven, zie 
hiervoor appendix C. 

3.1.3 Resultaten 
De experimenteel bepaalde en met de Womersleytheorie theoretisch bepaalde drukval 
staan in figuur 3.1 weergegeven. De werkelijk gemeten drukval was tijdens de gehele 
fysiologische periode 2 kPa hoger. Voor een stationaire stroming vergelijkbaar met de 
diastole fase bereikt de drukval in het ideale geval, dat wil zeggen voor een Poiseuille 
stroming, een waarde van 0.16 kPa. Daarom is verondersteld dat deze 2 kPa onstaan is 
ten gevolge van een ijkfout van de drukopnemers. 

< 
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j auur  3.1: gemeten en berekende drukval over het inloopstuk onder bsiologische 
stromingscondities. 

3.1.4 Discussie 
De gemeten en berekende drukval blijken qua vorm goed overeen te komen. De 

positieve en negatieve piek in drukval treden voor beide gevallen op ongeveer hetzelfde 
tijdstip op. Quantitatieve vergelijking laat zien dat zowel de experimenteel als 
theoretisch bepaalde drukvd vitfl dezelfde orde van grootte zijn. De berekende drukval 
blijkt echter een grotere topwaarde en een kleinere negatieve waarde te hebben in 
vergelijking met de gemeten drukval. Dit verschil zou kunnen voortkomen uit het niet 
volledig ontwikkeld zijn van de stroming. De eerste druk wordt namelijk voor het 
inloopstuk gemeten, op deze plek is de stroming waarschijnlijk nog niet volledig 
ontwikkeld, daarvoor dient immers het inloopstuk. De Womersleytheorie is echter 
gebaseerd op een volledig ontwikkelde stroming. Algemeen kan geconcludeerd worden 
dat de drukval over het inloopstuk voor een fysiologisch variërende flow goed verklaard 
kan worden met de Womersleytheorie. 

Tijdens de experimenten is niet gekeken naar de verhouding tussen drukval en 
flow in de interna of externa. Klanchax e.a. (1989) hebben soortgelijke experimenten en 
berekeningen verricht aan een aorta-vertakking, De Womersleytheorie blijkt binnen een 
factor twee de door hun gemeten drukval over een stukje van een dochtertak te 
benaderen. Het zou interessant zijn om ook voor de interna en externa te bestuderen in 
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hoeverre de drukvai hier beschreven kan worden door een volledig ontwikkelde buisstro- 
ming ( Womersley). 

3.2 FLOWRATIO 

Uit experimenten van Ku (1983) blijkt dat de debietverdeling tussen interna en externa 
variëert tijdens een hartcyclus. Ku vond tijdens de pieksystole fase een flowratio van 
55/45 en tijdens diastole fase een flowratio van 85/15 tussen interna en externa. Omdat 
deze flwmâhuio Inïlovd heeft ~p de Rtromiysverschijnselen in de halsslagadervertakking, 
is gekeken naar de flowratio in model b onder fysiologische stromingscondities. 
Vervolgens is naar een manier gezocht om deze flowratio te kunnen regelen zodat in l a t e  
re experimenten gekeken kan worden naar de invloed van deze ratio op de stromings- 
verschijnselen. 

3.2.1 Flowratio in het model 

De flowratio tussen interna en externa werd gedurende een hartcyclus gemeten voor een 
instationaire flow door model b (zonder bulbus, figuur 2.2). Model b werd gebruikt 
omdat model a ten tijde van deze experimenten nog niet beschikbaar was. Er werd 
gebruik gemaakt van een fysiologisch variërend debiet waarvoor 200 5 Re 5 800 en cr NN 
6.45 . De flow werd 19 cm voor het inloopstuk en I6 cm achter de externa gemeten. Uit 
deze twee flowmetingen is de fiowratio tussen de takken te berekenen. Dit leverde de 
flow en flowratio gedurende een hartcyclus zoals $e staan weergegeven in figuur 3.2. 
Qua vorm komen de hier gevonden flow en flowratio niet geheel overeen met de waardes 
zoals die door Ku gevonden zijn. Tijdens de fase va3 afnemend debiet wordt de flow door 
de externa tijdelijk groter dan de flow door G.; interna. De door Ku tijdens zijn 
experimenten opgelegde flowratio laat dit versa. rijnsel niet zien. Qualitatief blijken 
tijdens piek-systole fase en diastolefase de waz+ies voor de flowverhouding tussen de 
takken goed overeen te komen. Tijdens de experi Tienten werd voor piek-systole fase een 
flowverhouding tussen interna en externa van S j / 4 4  en voor diastole-fase van 82/18 
gevonden. Ku vond tijdens vergelijkbare fases respectievelijke flowverhoudingen van . 
55/45 en 85/15. Tijdens onze experimenten bleek de flowvorm als functie van de tijd al 
ongeveer het gewenste fysiologische verloop te tonen, zonder dat de flowverhouding 
tussen de takken extern werd geregeld (zoals tijdsns de experimenten van Ku gebeurde 
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~ u u u r  3.2: frow (a) en jlowratio (b) in model b gedurende een hartcyclw gerelateerd aan 
maximale flow, de cijfers 1,2 en 3 komen respectievelijk overeen met de #ow 

in communis, interna en externa. 

3.2.2 Modelvoors~ellinq 
Omdat de flowverhouding tussen de takken naast de externe weerstanden ook bepaald 
wordt door de diameter verhouding van de takken is getracht met een eenvoudig lineair 
model de in tijd variërende flowratio te beschrijven. Het model is gebaseerd op de 
Womersleytheorie die uit gaat van een volledig ontwikkelde laminaire instationaire 
stroming van een incompressibele Newtonse vloeistof door een starre buis. Het model is 
gebaseerd op de resultaten van Womerley die uitgaat van een lineaire verhouding tussen 
drukval en flow. De flowverhouding tussen de takken kan uiteindelijk als volgt worden 
beschreven (voor verdere afleiding en uitleg enkele factoren zie appendix D) : 

(3.12) 

Hierin zijn ci, c2, di, d2, 61 en & parameters die afhankelijk zijn van de frequentie ui en 
van de stralen Ri en R2 van de dochtertakken. Qii(w,t) en Qai(U,t) zijn de flow per 
frequentiecomponent wi door respectievelijk dochtertak 1 en dochtertak 2. Als de 
diameters voor beide takken gelijk zijn is, de flowverhouding constant. 



3.7 

Wanneer dus de flow door de ene dochtertak per frequentiecomponent beken d is kan de 
flow door de andere dochtertak per frequentiecomponent berekedorden. De berekende 
flowratio bleek echter qua grootte en qua vorm niet de gemeten flowratio te benaderen, 
waarschijnlijk doordat problemen ontstaan in de berekening van V per frequentie- 
component als functie van de tijd. Vi(ui,t) blijkt namelijk oneindig groot te worden voor 
Qai(wi,t) = O. Waarschijnlijk is de flowratio tussen de takken niet met een lineaire 
theorie te beschrijven mede omdat de stroming niet volledig ontwikkeld is terwijl ook 
opgemerkt moet worden dat in bovenstaand model geen rekening gehouden is (en kan 
worden) met de externe weerstanden die zich verder achter de vertakking bevinden. Zo 
zij2 mk de lengte van de slangen achter de vertakking, - alsmede de verbindingsstukken 
en andere onregelmatigheden van belang voor de flowratio tussen de vertakking. 

3.2.3 Debietrevelinn door een tak 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat de v van de gemeten flowratio lijkt op de vorm van 
de in vivo flowratio tussen de takken, at deze flowratio echter kan verschillen van 
individu tot individu is in latere experimenten gekeken naar de invloed op de 
snelheidsvelden van toe- of afname van de flow door een tak. 
In deze paragraaf wordt de gebruikte externe weerstand die de flow door een tak kan 
regelen beschreven en zullen enkele experimenten waarin deze externe weerstand is 
getest worden toegelicht. 
Willen de experimenten naar de invloed van de flowratio reproduceerbaar zijn dan geldt 
als eis voor de externe weerstand dat deze ook reproduceerbaar is. Allereerst is voor de 
externe weerstand gedacht aan een kogelkraan, maar door de grove instelling (kwartslag 
draaien is verschil tussen open en dicht) en het niet in de gewenste maten verkrijgbaar 
zijn is dit idee vervallen. Verder is naar aanleiding van Ku(1983) gedacht aan een 
drukkamer om een flexibel stuk slang achter een van de takken. Verhoging van de druk 
in de kamer leidt tot een afname van de buisdiameter en daardoor tot een toename van 
de weerstand. De drukkamer bleek echter moeilijk in de opstelling in te bouwen, 
bovendien is het bouwen van deze drukkamer te bewerkelijk in vergelijking met de 
geplande experimenten aitn variabele flow. 
Uiteindelijk is gekozen voor een slangenklemmetje met parallelstaafjes. De afstand 
tussen deze twee parallelstaafjes is een maat voor de weerstand die de flow in deze tak 
ondervindt. 
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Er zijn twee extra stukjes slang tussen de parallelstaafjes bevestigd om ervoor te zorgen 
dat de staafjes bij verder aandraaien van de klem toch pardlel ten opzichte vm elkaar 
blijven staan. 

juuur 3.3: Slangenklemmetje Qat zorgt voor een reprodweerbare regeling uan de Bow 
door een tak 

Voor verschillende afstaoden tussen de staafjes is gekeken naar de hoeveelheid flow door 
de 

3 
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externa, onder fysiologische stromingscondities. 
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a u u r  3.1: Dimensieloze &ow door de externa (gerelateerd aan de waarde tijdens 
top -systole fase) gedurende een hsiologische cyclus uoor verschillende externe 
belastingen 



6’E 



4.1 

T 1 
tijdstip (s) 0.078 0.109 0.195 
Re 529 79 1 491 

'fase L T 

HOOFDSTUK 4: INSTATIONAIRE SNELHEIDSMETINGEN IN 
EEN 3-D MODEL VAN DE HALSSLAGADER 
VERTAKKING. 

B 4 i  

0.273 0.907 
283 222 

4.1 INLEIDING 

flowratio( I/E) so/so 54/46 

In dit hoofdstuk worden de snelheidsmetingen die op verschillende posities in het 
starre m a k !   an de halsslanadervertakking - onder fysiologische stromingscondities (de 
centrumsituatie) zijn verricht, besproken. De gebruikte stroming is zo ingesteid dat tiet 
ReynoldsgetaI, gebaseerd op de communisdiameter, variëerde tussen 200 en 800. De flow- 
verhouding tussen de interna en externa bedroeg 54/46 tijdens pieksystole fase en 62/38 
tijdens diastole fase . 

Gedurende de experimenten aan de centrumsituatie bedroeg de kinematische viscosi- 
teit van de KSCN-oplossing u = 2.4.E-6 m2/s en was de grondfrequentie van de fysiolo- 
gische golf 1Hz waardoor de de Womersleyparameter de waarde Q = 6.45 had. 

De snelheden zijn per periode met een tijdsinterval van 1/128 T gemeten om even- 
tuele vergelijking met nog te verrichten numerieke berekeningen eenvoudig mogelijk te 
maken. Om een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de stroming worden de snel- 
heden voor vijf verschillende fasen van de fysiologische flow getoond, te weten halverwege 
de fase v m  toenemend debiet (I); tijdens top-systole fase (T); halverwege de fase van 
afnemend debiet (1); tijdens eerste minimale debiet gedurende eind-systole fase (B) en 
tenslotte tijdens eind diastole fase (w).  De tijdstippen waarop de snelheden worden 
weergegeven alsmede de bijbehorende flow, Reynoldsgetallen en flowratio's tussen interna 
en externa staan in onderstaande tabel en figuur weergegeven. 

I 

50/50 45/55 38/62 * I 

tabel 1.1: Reynoldsgetal en flowratlo (gebaseerd op de flow door de communis) voor de 
verschillende fasen waarop de snelheden worden weergegeven. 
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systole diastole 
Re 

I 

pouur 6.1: fgsiologisch verloop van de pow door de communis met de verschillende fasen 
waarop de snelheden worden weergegeven. 

De axiale snelheden zijn gemeten op een lijn in de communis (C1.5) en op negen 
lijnen in de interna (IO, IIl4, Ilp, 1314, 11, IW4, 1 ~ 2 ,  en 12) in het vlak van symmetrie. De 
indices geven de dimensieloze afstanden tot aan de apex gebaseerd op de communis- 
diameter van 8 m. Verder zijn gedurende een volgende experiment op drie vlakken in de 
interna (IO, 11 en 12) de axiale snelheden en secundaire snelheden evenwijdig aan het 
symmetrievlak volgens het rooster in figuur 2.5 gemeten. 

D =1 O0 

Figuur 6.2 : Lijnenien doorsnedeslwaarop de resultaten getoond worden. De  karakters C, I 
en E refereren respectieveli3;k. naar communis, interna en externa. De  diameters 
staan weergegeven in dimensieloze lengte gerelateerd aan de communisdiameter. 
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In de volgende paragraaf worden de gemeten snelheden in de communis besproken aan de 
hand van isosnelhedenplaatjes en de snelheden in de interna aan de hand van axiale en 
secundaire snelheidsprofielen en isosnelhedenplaatjes. Vervolgens worden de snelheden 
tijdens diastole fase vergeleken met de 3D-numerieke berekeningen van Rindt (1989) aan 
een stationaire stroming in een model van de halsslagadervertakking (Re = 300). De 
snelheden tijdens systole fase worden vergeleken met experimenten van Ku (1983) aan een 
soortgelijk gevormde stroming in een model van de halsslagadervertakking (200 5 Re 5 800, 

u = 4.0 ). In de laatste paragraaf worden de conclusies gesommeerd en besproken. 

4.2 BESCHRIJVING VAN HET SNELREIDSVELD 

In de figuren 4.3 tot en met 4.7 worden de snelheden voor vijf verschillende fasen 
van de fysiologische puls getoond aan de hand van axiale snelheidsprofielen en axiale 
isosnelheidsli jnen en secundaire snelheidsprofielen. In de axiale isosnelheidsplaatjes komt 
contourlijn O overeen met een axiale snelheid van O m/s en het verschil in snelheden tussen 
twee opeenvolgende isosnelheidslijnen bedraagt 0.2 Utop (met Utop de over het communis 
oppervlak gemiddelde snelheid tijdens top-systole fase, 0.2 utop = 0.04 m/s). In de isosnel- 
heidsplaatjes en de plaatjes met secundaire snelheidsprofielen wordt de apexzijde van de 
interna aangeduid met A , de buitenzijde met O en de zijde die zich hiertussen bevindt als 
de bovenzijde T. Op 11 zijn de secundaire snelheidsprofielen zeer grillig van vorm, 
waarschijnlijk is dit te wijten aan een enigszins aan de binnenzijde vervuilt model tijdens 
deze exprimenten. 

Voor de fase van toenemend debiet (t = 0.078 s ,  figuur 4.3) wijken de axiale 
snelheidslijnen ter hoogte C1.5 in de communis nauwelijks af van de snelheidslijnen zoals 
die te verwachten zijn voor een volledig ontwikkelde buisstroming. Aan het begin van de 
interna (IO) bevindt het centrum van maximale axiale snelheden zich hoofdzakelijk onder 
invloed van flowsplitsing aan de apexzijde. Tussen IO en 11 verplaatst het centrum van 
maximale axiale snelheden nog verder naar de vertakkingszijde,als gevolg van het bocht- 
effect. Dit centrum van maximale axiale snelheden blijft ook stroomafwaarts tot aan positie 
12 duidelijk aan de apexzijde van de interna. Verder ontwikkelen zich ter hoogte 11 en I2 
c-vormige isosnelheidslijnen. Tussen de posities 11 en 12 worden de snelheidsprofielen 
vlakker ten gevolge van het op deze hoogte convergerende karakter van de bulbus. Op vlak 
I o  en 11 zijn de secundaire snelheden voornamelijk naar de vertakkingszijde gericht, behalve 
een klein gebied aan de bovenzijde waar de secundaire snelheden naar de 
nietvertakkingszijde zijn gericht. De grootste secundaire snelheden worden ter hoogte IO en 
11 aan de vertakkingszijde gevonden . Ter hoogte 12 zijn aan de vertakkingszijde in het 
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gebied met grote axiale snelheden bijna alle secundaire sneiheden naar de niet-vertakkings- 
zijde gericht, waarschijnlijk ten gevolge van het op deze hoogte convergerende karakter van 
de sinus. 

Voor de fase van maximale debiet (topsystole, t = 0.109 s, figuur 4.4) is dezelfde 
ontwikkeling in verplaatsing van het centrum van maximale axiale snelheden zichtbaar. 
Ten gevolge van de grotere gemiddelde axiale snelheden tijdens de topsystole fase zijn de 
snelheidsgradienten aan zowel de apex- als buitenzijde groot in vergelijking met andere 
fasen van het fysiologische debiet. Bovendien zijn ter hoogte 11 isosnelheidslijnen met een 
c-vormig uiterlijk waar te nemen. De secundaire snelheden vertonen op IO, 11 en I2 voor de 
fase van maxiale debiet hetzelfde verloop als voor de fase van toenemend debiet, zij het dat 
de secundaire snelheden die naar die naar de niet-vertakkingszijde zijn gericht iets groter 
zijn dan voor de vorige fase. 

Tijdens de fase van afnemend debiet (t = 0.195 s, figuur 4.5) ontstaat in de interna 
een loslaatgebied met negatieve snelheden. Ter hoogte IO heeft dit gebied een breedte van 
23 % van de locale diameter en beslaat ongeveer 20 % van de locale oppervlakte. De 
grootte van de maximale negatieve axiale snelheid is ongeveer 1/3 van de maximale 
positieve axiale snelheid. De grootte van het gebied neemt tussen IO en I1/4 toe. Ter hoogte 
11 is het terugstroomgebied nagenoeg verdwenen. Zowel op IO, 11 en 12 zijn geen c-vormige 
jsosnelheidslijnen waar te nemen en het snelheidsplateau ter hoogte 12 is in vergelijking met 
de fase van maximale debiet nagenoeg verdwenen. Tussen 11 en I2 is de bulbus 
convergerend waardoor de axiale snelheidsprofielen vlakker worden (Schlichting, 1960) en 
de gemiddelde axiale snelheden groter. De secundaire snelheden vertonen voor deze fase van 
het debiet weer ongeveer hetzelfde verloop op de vlakken IO, 11 en 12  als voor de fase van 
toenemend debiet. Ter hoogte IO worden aan de bovenzijde van de sinus echter geen 
secundaire snelheden meer gevonden die naar de niet-vertakkingszijde zijn gericht. 

Tijdens de fase van minimale debiet (t = 0.273 s, figuur 4.6) ontstaat in de 
communis ter hoogte C1.5 aan de interna zijde een klein gebied met relatief kleine axiale 
snelheden, waarschijnlijk ten gevolge van stroom opwaartse effecten. Aan het begin van de 
interna (IO) onstaat een groot loslaatgebied dat 58% van de locale diameter en ongeveer 
35% van de Imde oppervlakte beslaat. De breedte van dit loslaatgebied neemt nog toe tot 
I1/4 waar het 64% van de locale diameter beslaat. Tussen I1/4 en I1 neemt het loslaatgebiet 
langzaam in grote af, maar ter hoogte 11 beslaat het gebied nog 40% vande locale opper- 
vlakte. Tussen 11 en I7/4 neemt het loslaatgebied snel in grootte af waarschijnlijk ten 
gevolge van het op deze hoogte convergerende karakter van de bulbus, zodat op 12 geen 
negatieve snelheden meer voorkomen. Het centrum van maximale axiale snelheden ligt, 
evenals voor alle andere fasen van het debiet, ten gevolge van de flowsplitsing en de 
bochteffecten weer aan de apexzijde van de sinus. 
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Op de doorsnedes IO en 12 ontstaat een lichte c-vorm in de hoogtelijnen. De secundaire 
snelheden vertonen voor deze fase van het debiet ongeveer dezelfde vorm in 
snelheidsprofielen als voor de fase van afnemend debiet. De secundaire snelheden zijn echter 
qua waarde op alle drie de vlakken iets kleiner dan voor de fase van afnemend debiet. 

De isosnelheidslijnen vertonen tijdens de diastole fase (t = 0.907 s, figuur 4.7) op de 
vlakken 11 en I:! een C-vormig uiterlijk, terwijl deze vorm van de snelheidslijnen nog niet 
waar te nemen is op IO. Deze C-vonnige isosnelheidslijnen ontst voornamelijk ten 
gevolge van de bochteffecten in de bulbus waarbij onder invloed van centrifugaaleffecten 
vloeistofdeeltjes met hoge axiale snelheden naar de buitenbocht geslingerd worden, om 
verdgens  via de bovenzijde naar de binnenbocht getransporteerd te worden. Opvallend is 
dat de isosnelheidslijnen geen negatieve snelheden vertonen terwijl de tijdens een ander 
experiment ~~~d~ axiale snelheidsprofielen over de lijnen IO tot en met 12 wel relatief 
zeer kleine negatieve snelheden waargenomen worden. Waarschijnlijk is dit verschil te 
wijten aan een instelfout (calibratiefout) van het LDA-meetsysteem tijdens een van de 
twee experimenten. De secundaire snelheidsprofielen vertonen weer op alle drie'% v l a k k z  
ongeveer dezelfde vorm als voor de profielen op deze drie vlakken tijdens de fase van 
toenemend debiet. Qualitatieve vergelijking laat echter zien dat de secundaire snelheden 
die ter hoogte IO aaa de vertakkingszijde worden bereikt relatief groot zijn. 

Algemeen samenvattend kan geconcludeerd worden dat gedurende het verloop van 
de gehele fysiologische flow het zwaartepunt van maximale axiale snelheden zich duidelijk 
aan de apexzijde bevindt. De axiale snelheidsgradiënten varieren tijdens de fasen van 
afnemend en minimale debiet aan de niet-vertakkingszijde tussen IO en 11 sterk in grootte 
en richting. Tijdens deze fasen ontstaan in het divergerende stuk van de bulbus loslaat- 
gebieden. Dit loslaatgebied is het breedste ter hoogte I1/4 en de grootste negatieve 
snelheden worden bereikt tijdens de fase van het minimale debiet (B). In de interna komen 
tijdens alle fasen van het fysiologische debiet, behalve voor afnemende debiet, C-vormige 
isosnelheidslijnen tot ontwikkeling. Ter hoogte IO zijn de secundaire snelheden voornamelijk 
naar de vertakkingszijde gericht, behalve voor een klein gebied aan de bovenzijde waar de 
secundaire snelh en de andere kant op wijzen. Dit kleine gebied met secundaire snelheden 
die naar de nietvertakkingszijde zijn gericht neemt ter hoogte Ir in grootte toe. Op I2 zijn 
de secundaire snelheden ten gevolge van het op deze positie convergerende karakter van de 
sinus, voornamelijk naar de niet-vertakkingszijde gericht. De secundaire snelheden zijn 
voor de fase van maximale debiet het kleinste en voor de diastole fase het grootste. Verder 
blijken de secundaire snelheidsprofielen qua vorm nagenoeg onafhankelijk van de fase van 
het debiet. 
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j u u u r  1.3: FASE VAN TOENEMEND DEBIET (t=O.O78s) Isosnelheidslijhen op de door 
sneden IO, I1 en 12; anale snelheidsprofielen op 9 lijnen in de interna (IO t/m 

12); secundaire snelheidsprofielen op doorsneden IO, I1 en I2. 
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jZouur 4.6: FASE VAN MINIMAAL DEBIET (t=0.27%) Isosnelheidslijnen op de door 
sneden Io, I1 en 12; axiale snelheidsprofielen op 9 lijnen in de interna (10 t /m Iz); 
secundaire snelheidsprojelen op doorsneden Io, I1 en I2. 



7 I 

LI 

OI 

w 
w 2 

w CIL 

Qy i 
O 

O 

V 



4.11 

4.3 VERGELIJKING MET LITERATUUR 

4.3.1 Stationaire resultaten van Rindt 
De diastole fase van het debiet dat op fysiologische manier varikrd is vanwege het 
nagenoeg stationaire karakter te vergelijken met een stationaire stroming. Tijdens de 
diastole fase van de snelheidsmetingen aan de centrwnsituatie bedroeg het Reynoldsgetal 
,--- i 

22 n de flowratio tussen interna en externa 62/38. Rindt(1989) heeft numeriek snelheden 
in de interna berekent voor een stationaire stroming met Reynoldsgetal& Tijdens zijn 
berekeningen naar de invloed van het Reynoldsgetd op het snelheidsveld, heeft hij in de 
sinus axiale snelheden berekent voor Re = 300 en een flowratio verhouding tussen interna 
en externa van 48/54. Deze situatie wordt in figuur 4.8 samen met de experimenten aan de 
cent rumsi t uat ie weergegeven. 

Voor beide situaties vertonen de axiale snelheidsprofielen in de interna grote 
overeenkomsten. De vorm van de axiale snelheidsprofielen is nagenoeg hetzelfde en het 
centrum van maximale axiale snelheden bevindt zich voor beide situaties duidelijk aan de 
apexzijde en verplaatst tussen IO en Ill4 verder naar de apexzijde. Bovendien zijn voor beide 
situaties de snelheidsgradiënten aan de apexzijde groot en aan de niet-vertakkingszijde 
klein. De breedte van het loslaatgebied en de grootte van de negatieve snelheden zijn tussen 
IO en I1 nagenoeg gelijk. In de numerieke situatie zijn ook op 1312 nog relatief kleine nega- 
tieve snelheden waar te nemen terwijl deze in de experimentele situatie verdwenen zijn. 

Op vlakken IO en I1 benaderen de positieve isosnelheidslijnen elkaar qualitatief zeer 
goed. Het centrum van maximale axiale snelheden bevindt zich in beide situaties op IO en 11 
op dezelfde hoogte en op vlak 11 komen de vormen van C-vormige isosnelheidslijnen goed 
overeen. Voor de numerieke situatie is er echter op IO en 11 duidelijk een loslaatgebied 
aanwezig, terwijl er nauwelijks negatieve snelheden zijn waargenomen tijdens de experi- 
menten. De negatieve snelheden zijn in de loslaatgebieden echter zeer klein en verschil in 
aanwezigheid van het loslaatgebied i s  waarschijnlijk te wijten aan de reeds eerder vermelde 
foutieve callibratie van het LDA-meetsysteem. De axiale snelheidsprofielen vertonen op de 
lijnen IO en 11 namelijk wel negatieve snelheden tot op voor beide situaties vergelijkbare 
locale breedtes. Op vlak I2 komen de isosnelheidsvormen qua vorm goed overeen. 

Qua vorm komen voor beide situaties de secundaire snelheidsprofielen goed overeen. 
Op vlak Io zijn de secundaire snelheden voornamelijk naar de vertakkingszijde gericht 
behalve voor een klein gebied aan de bovenzijde van de sinus waar de secundaire snelheden 
naar de niet-vertakkingszijde zijn gericht. Op vlak 11 wordt aan de bovenzijde het gebied 
met secundaire snelheden die naar de niet-vertakkingszijde zijn gericht groter dan het 
gebied met secundaire snelheden met tegenovergestelde richting. 
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Ter hoogte 12 zijn ten gevolge van het op deze hoogte convergerende karakter van de sinus 
secundaire snelheden aanwezig die voornamelijk naar de niet-vertakkingszijde zijn gericht. 
Voor de stationaire stroming van Rindt zijn op vlak 12 de secundaire snelheden, gerelateerd 
aan de axiale snelheid tijdens topsystole fase, relatief klein in vergelijking met de 
secundaire snelheden tijdens onze situatie. 

De algemene conclusie van de vergelijking tussen de stationaire numerieke situatie 
en de experimentele diastole situatie is dan ook dat de diastole fase van een fysiologisch 
varierende stroming in de interna redelijkerwijs kan worden opgevat als een stationaire 
stroming. 

4.3.2 INSTATIONAIRE RESULTATEN VAN KU 

Ku (1983) heeft voor een soortgelijk variërend debiet met fysiologische vorm en soortgelijk 
model van de halsslagadervertakking snelheidsprofielen in interna en comunis gemeten. In 
de situatie van Ku bedroeg de comunisdiameter 6 mm, de Womersleyparameter LY N 4, de 
flowratio tussen interna en externa voor top-systole fase 55/45 en voor diastole fase 85/15. 
Het Reynoldsgetal varieerde bovendien op een iets andere manier tussen 200 en 800, voor 
het debiet van Ku bedroeg de tijdsduur tussen fase van toenemend debiet en topsystole 
0.031T en tussen top-systole en afnemende debiet 0.09T. Voor het verloop van het debiet 
gedurende de experimenten aan de centrumsituatie bedroegen deze tijdsduren respectie 
velijk 0.06T en 0.05T. Voor Ku was dus de fase voor de topsystole sneller en voor de 
experimenten aan de centrumsituatie was de fase meteen na de topsystole sneller. Omdat 
Ku alleen in de interna op twee vergelijkbare posities op de as van de interna heeft 
gemeten, kunnen alleen voor IO en 11 de snelheidsprofielen worden vergeleken. 

am 420 Cu0 odo Q#) 11x) 
+ tijd (2) 

j u u u r  1.9: debietvorm Ku (1) en centrumsituatie (2) 



Voor de vergelijkbare tijdstippen van toenemend debiet blijken de snelheidsprofielen 
elkaar qua vorm goed te benaderen. Echter tijdens top-systole fase ontstaan in de situatie 
van Ku ter hoogte IO al terugstroomgebieden. Bovendien vindt Ku op deze hoogte aan de 
apexzijde beduidend grotere snelheidsgradiënten. De tijdens mijn experimenten gevonden 
snelheidsprofielen zijn voor de top-systole op zowel IO als 11 vlakker. Voor de fase v a n  
afnemend debiet vindt Ku bredere terugstroomgebieden en ligt het centrum van maximale 
axiale snelheden relatief meer aan de apexzijde. Tijdens de fase van minimale debiet komen 
zowel ter hoogte IO als 11 de snelheidsprofielen qua vorm goed overeen. De door Ku gevon- 
dm negetieve snelheden zijn echter relatief kleiner en het loslaatgebied is minder breed. 
Tijdens diastole fase vertonen de sneïheidspmfi&h ic h i d e  situaties op beide lijnen 
dezelfde vormen. 

Samenvattend laat de vergelijking, tussen de experimenten van Ku en mijn experi- 
menten aan een fysiologisch varierend debiet in de interna, zien dat voor de situatie van Ku 
het loslaatgebied al tijdens een vroegere fase van de stroming ontstaat (topsystole) en ook 
weer sneller verdwijnt (1/20 T na minimale debiet). Het loslaatgebied is in mijn situatie 
qua omvang maximaal voor minimale debiet en in de situatie van Ku i s  dit het geval voor 
de fase van afnemend debiet. De door Ku tijdens de late-systole gevonden stromingsinsta- 
biliteiten (coherente structuren) zijn tijdens mijn experimenten niet waargenomen. 

4.4 DISCUSSIE 

Voor een instationair variërende debiet onder fysiologische stromingscondities (200 5 
Reinst < 800, a N 6.45) verplaatst gedurende alle fasen van het debiet het maximum van 
axiale snelheden naar de apexzijde onder invloed van bochteffecten en flowsplitsing. Voor 
verschillende fasen van het debiet (behalve voor de fase van afnemend debiet) vertonen de 
axiale isosnelheidslijnen op zowel IO, 11 en 12 een C-vormig uiterlijk. Dit C-vormige 
uiterlijk ontstaat waarschijnlijk ten gevolge van bochteffecten (hoek tussen as communis en 
interna is 250). De isosnelheidslijnen in de communis laten duidelijk zien dat de stroming 
ter hoogte C1.5 als een volledig ontwikkelde instationaire buisstroming opgevat kan worden. 
Alleen voor de fase van het minimale debiet is aan de sinuszijde ten gevolge van 
stroomopwaartse effecten een loslaat gebied zicht baar. 
Aan de niet-vertakkingszijde van de sinus ontstaat tijdens de fasen van afnemend en 
minimale debiet een loslaatgebied met negatieve snelheden. Dit gebied heeft ter hoogte Ill4 
voor de fase van minimale debiet een maximale breedte (65% van de locale diameter) en de 
snelheden zijn het grootst tijdens de fasen van minimale debiet. Het loslaatgebied verdwijnt 
stroomopwwts in de sinus weer en met name in het convergerende stuk tussen 11 en 12. 
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HOOFDSTUK 5 : VARIATIE IN PARAMETERS 

Om meer inzicht te verkrijgen in de invloed van frequentie, flowvorm en flowratio tussen 
de takken op de stromingsverschijnselen in de vertakking, zijn naast de snelheids- 
experiment en onder fysiologische st romingscondi ties, ook experi ment en uit gevoerd waar bij 
bovenstaande stromingsparameters zijn gevariëerd. De experimenten die aan een sinus- 

wc vermioderde flOW door de interna 
zijn uitgevoerd staan in de volgende paragraven achtereenvolgens beschreven. 

* "  
-rn..-,lT vvri1 i ;g  rrn "&;erend debiet (u = 9.12 er? 11.31 Dn 

5.1 VARIATIE IN FREQUENTIE 

5.1.1 Beschriiving experimenten 

Om de invloed van variatie in frequentie te kunnen onderzoeken, zijn voor twee verschillen- 
de frequenties van een sinusvormig variërend debiet, op vlak 11 de axiale snelheden bepaald. 
Er is gekozen voor een sinusvormig variërend debiet om vergelijking mogelijk te maken met 
numerieke berekeningen van Rindt in een bocht. Ter hoogte IO vertoonde het model enkele 
krassen waardoor op bepaalde posities van dit vlak geen snelheden gemeten konden worden. 
Het Reynoldsgetal variëerde sinusvormig tussen 200 en 800. De frequenties en 
Womersleyparameters waarvoor de snelheidsmetingen zijn verricht bedroegen 2 Hz ( u M 
9.12) en 3.33 Hz (u M 11.8). Er zijn geen metingen verricht bij een frequentie van 1 Hz 
omdat de instationaire vloeistofpomp bij deze frequentie geen 'nette' sinusvormige fiow 
genereerde. In figuur 5.1 staan voor vier verschillende fasen van het debiet, te weten 
halverwege het toenemende (I), het maximale (T), halverwege het afnemende (-1) en het 
minimale debiet (B) ,de isosnelheidslijnen weergegeven. Lijn O komt overeen met een 
snelheid van O m/s en het verschil in snelheid tussen twee opeenvolgende lijnen is 0.05 m/s 
(= 0.25 Utop met Utop de over het communis-oppervlak gemiddelde snelheid behorende bij 
Re = 800). Gedurende deze experimenten zijn de flowratio's tussen de interna en de 
externa voor de verschillende fasen van het debiet niet bepaald. 

Beschriivine; snelheidsveld 
Voor de fase van toenemend debiet (t) ligt voor beide experimenten het centrum van 

maximale axiale snelheden duidelijk aan de vertakkingszijde van de sinus. Ook komt de 
vorm van de C-vormige isosnelheidslijnen voor beide experimenten goed overeen. 
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fiipuur 5.1: Axiale isosnelheidslijnen op I1 voor vier fasen van het sinusvormig variërend 
debiet (7, T,J en B) voor frequentie 2 Hz (a) en 3.33 Hz (b). 

Voor de frequentie van 3.33 Hz vertonen de snelheden aan de niet-vertakkingszijde echter 
een grillig karakter. In het centrum van de buis is er een gebied met negatieve snelheden 
waar te nemen. 

Voor de fase van het maximale debiet (T) ligt voor beide frequenties het gebied van 
maximale axiale snelheid op dezelfde hoogte en is het C-vormige uiterlijk van de 
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evenals in mijn experimenten, dat een toename van de Womersleyparameter cy nauwelijks 
invloed had op de positie van het centrum van maximale axiale snelheden en op de 
snelheidsgradiënten aan de buitenbocht (in mijn situatie: de vartakkingszijde). 

1 Rindt vond aan de binnenbocht voor een toenemende cy grotere snelheidsgradiênten. Dit 
verschijnsel heb ik niet waargenenomen, een verklaring hiervoor zou het divergerende 
karakter van de sinus stroomopwaarts I1 kunnen zijn, of de -iizx-L relatief kleine variatie in de 
Womersleyparameter in mijn experimenten. Rindt neemt, evenals tijdens mijn experi- 
menten, bij een toenemende (Y een toename in grootte en een verandering in de vorm van 
de terugstroomgebieden waar. Dat stemt overeen met de bevindingen in deze studie. 

Versteylen (1985) 

Versteylen heeft axiale snelheidsprofielen in het vlak van symmetrie bepaald in een 
model van de halsslagadervertakking voor een sinusvormig variërend debiet, waarbij het 
Reynoldsgetal variëerde tussen 200 en 800 en de Womersleyparameter 6.5 bedroeg. 
Onderlinge vergelijking van de axiale snelheidsprofielen (hier niet getoond) laat zien dat 
voor de situatie van Versteylen het centrum van de maximale axiale snelheden zich ver aan 
de apexzijde bevindt, ongeveer op dezelfde hoogte als voor de axiale snelheidsprofielen in 
mijn situatie bij de Womersleyparameters 9.12 en 11.8. Voor de situatie van Versteylen ( a  
= 6.5) is zowel tijdens de fase van het afnemende en minimale debiet het gebied met 
negatieve snelheden op IO en 11 minder breed dan voor mijn situaties. Dit verschijnsel komt 
overeen met mijn bevindingen en die van Rindt, die laten zien dat voor een toenemende a 

het loslaatgebied groter wordt. 

5.1.3 Discussie 

Een toename in de Womersleyparameter (Y heeft nagenoeg geen invloed op de ligging 
van het centrum van maximale axiale snelheden en op de grootte van de snelheids- 
gradiënten aan de vertakkingszjjde van de sinus. Kndt en vergelijking van onze data met 
die van Versteylen laten eenzelfde onafhankelijkheid in snelheidsverdeling in een bocht en 
vertakking voor toenemende a zien. De positie van het centrum van maximale axiale 
snelheden en de snelheidsgradiënt aan de vertakkingszijde (buitenbocht) wordt voor een 
instationaire stroming, met een duidelijk aanwezige stationaire component, dus waarschijn- 
lijk nauwelijks beinvloed door de grootte van de Womersleyparameter. 
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Het C-vormige uiterlijk van de isosnelheidslijnen, dat waarschijnlijk ontstaat door 
het aanwezige secundaire snelheidsveld, ontstaat voor de lagere Womersleyparameter (u = 
9.12) al eerder tijdens de fase van afnemend debiet. Waarschijnlijk komt voor een 
toenemende a in de sinus van de interna of in een bocht het C-vormige uiterlijk in 
isosnelheidslijnen pas tijdens een later stadium van de periode tot ontwikkeling en 
verdwijnen zij ook tijdens een latere fase van het debiet. De ontwikkeling en afname van de 
C-vorm verloopt verder voor beide frequenties gelijk voor de verschillende fasen van de 
periode. Rindt vond tijdens zijn experimenten in een bocht nagenoeg dezelfde verandering 
in de ontwikkeling van de C-vorm. 

maal debiet een loslaatgebied, waarschijnlijk ten gevolge van de tijdens deze fasen positieve 
drukgradiënt. De vorm van het loslaatgebied en de grootte van de negatieve snelheden 
blijkt echter nogal afhankelijk te zijn van de Womersleyparameter. Voor een grotere 
Womersleyparameter (Y worden grotere negatieve snelheden bereikt waarschijnlijk ten 
gevolge van de grotere positieve drukgradiënt. Ook het faseverschil tussen de opterdende 
stromingsverschijnselen voor (Y = 9.12 en cy = 11.8 kan aan dit verschil ten grondslag 
liggen. De gebieden met relatief lage snelheden hebben voor u = 11.8 aan de 
niet-vertakkingszijde een grillige vorm. 

v-oor -wide -r--- wuIller31typx:aimters -I,... ontstaat tijdens de fasen van afnemend en mini- 
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5.2 VARIATIE IN DEBIETVORM 

3-D Numerieke berekeningen van Rindt (1989) aan een bocht laten zien dat voor een 
sinusvormig variërend debiet, met een grondfrequentie die 3.8 maal groter is dan de 
frequentie van het debiet dat op een fysiologische manier variëert, de snelheidsprofielen 
voor vergelijkbare fasen (t, T, 4 en B) van het sinusvormig en fysiologisch verlopend debiet 
grote overeenkomsten vertonen. Om na te gaan of deze overeenkomst in snelheidsprofielen 
voor de twee verschillende debietvormen ook optreedt in een vertakking, zijn er voor 
vergelijkbare debietvormen als Rindt ook axiale snelheden in de vertakking gemeten. 

5.2.1 Verrreliikina - emerimenten aan verschillende debietvormen 

De snelheden worden op vlak 11 vergeleken voor een sinusvormig varierend debiet (zie 
vorige paragraaf, 200 5 Re 5 800, cy = 11.7 (f = 3.3 Hz)) en het debiet dat op een 
fysiologische manier varieert (centrumsituatie, 200 5 Re 5 800, (Y = 6.45 (f = 1 Hz)). 
Figuur 5.2 geeft de isosnelheidslijnen voor verschillende fasen v m  het debiet, iso- 
snelheidslijn O komt hierbij overeen met een snelheid van O m/s en het verschil in snelheden 
tussen twee opeenvolgende lijnen is 0.2 Utop (0.04 m/s). 
Voor beide flowvormen bevindt het centrum vm maximale axiale snelheden zich voor alle 
fasen van het debiet op ongeveer dezelfde positie en zijn de snelheidsgradienten aan de 
vertakkingszijde nagenoeg even groot. 
De vorm va31 de isosnelheidslijnen verschilt echter aanzienlijk. Tijdens de experimenten aan 
de centrumsituatie vertonen de isosnelheidslijnen op vlak I1 nauwelijks een C-vormig 
uiterlijk, terwijl deze vorm duidelijk aanwezig is in de isosnelheidslijnen voor het 
sinusvormig varierend debiet. Voor de fase van afnemend debiet treedt het grootste verschil 
in de snelheidsverdeling op. Voor het sinusvormig varierend debiet is er dan een groot 
loslaatgebied aanwezig terwijl er voor de centrumsituatie nauwelijks negatieve snelheden 
zijn waargenomen. 
Samengevat vertonen de snelheidsprofielen op vlak 11 weinig overeenkomst. Waarschijnlijk 
heeft de diastole fase bij het fysiologisch varierend debiet een grote invloed op de 
snelheidsverdeling in de interna tijdens de systole fase. 

5.2.2 Verereliikiw - met literatuur (Rindt.1989) 

Rindt heeft voor zowel een sinusvormig als een fysiologisch variërend debiet ( 200 _< Re 5 
800) snelheden in een bocht berekend. Hij vond op verschillende stroomafwaartse 
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doorsneden goede overeenkomsten in de de vorm van de axiale isosnelheidslijnen. Voor 
beide situaties lag het centrum van maximale axiale snelheden nagenoeg op dezelfde 
positie, hadden de snelheidsgradiënten aan de binnen- en buitenbocht nagenoeg dezelfde 
waarde en vertoonden de isosnelheidslijnen qua vorm een goede overenkomst. 
Het enige verschil tussen beide situaties bij Fündt was de afwezigheid van een loslaatgebied 
tijdens de fase van afnemend debiet voor de flow die op fysiologische wijze varieert. Fündt 
vermoedt dat dit een gevolg is van een verschil in minimale Reynoldsgetal voor de twee 
flowvormen (Resinus = 200, Refys = 265). Tijdens de experimenten in de vertakking echter 
werd dit verschil tijdens deze fase van het debiet ook gevonden, terwijl tijdens deze experi- 
~enyten UP Reynoldsgetallen nauwelijks verschilden. 

5.2.3 Discussie 

Omdat alleen op vlak 11 de axiale snelheden zijn vergeleken voor de twee verschillende 
debietvormen kan er nauwelijks een algemene conclusie worden getrokken over de invloed 
van de debietvorm op de stroming in de sinus van de interna. 
Zowel uit de experimenten in de vertakking als uit de berekeningen in een bocht volgt dat 
de verandering in debietvorm nauwelijks invloed heeft op de ligging van het centrum van 
maximale axiale snelheden noch op de snelheidsgradiënten aan de vertakkingszijde (qua 
kromming vergelijkbaar met de buitenbocht). Uit de numerieke berekeningen van Rindt en 
uit vergelijking van de experimenten in de vertakking blijkt dat respectievelijk tijdens de 
fase van minimaal en afnemend debiet voor het sinusvormig variërend debiet een aanzien- 
lijk loslaatgebied aanwezig is terwijl dit niet het geval is voor de fysiologische debietvorm. 
Fündt vindt een frapante gelijkenis in snelheidsprofielen in een bocht voor de twee 
verschillende debietvormen, terwijl deze gelijkenis in axiale snelheidsprofielen duidelijk niet 
aanwezig is tijdens de experimenten a m  de vertakking. Tijdens de metingen in de 
vertakking vertonen de isosnelheidsli jnen voor het sinusvormig variërende debiet een veel 
verder ontwikkelde C-vorm dan tijdens de experimenten bij een fysiologisch varierend 
debiet. 
Kennelijk is de invloed van de diastolische fase op de stromingsfenomenen in de systolische 
fase veel groter voor de vertakking dan voor de bocht. 
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fzauur 5.2: Axiale isosnelheidslijnen op positie I1 voor een debiet met bsiologische (a) en 
sinusvorm (b). De snelheden staan weergegeven voor de  fasen van toenemend, 
mazimaal, afiemend en minimaal debiet. 



5.9 

flowratiù+se t T 1 B 
centrumsi tuat ie 50/50 54/46-- 50/50 45/55 
verminderde fiow 38/62 40160 38/62 30/70 

5.3 INVLOED FLOWRATIO 

Omdat gedurende een hartcyclus de flowratio tussen de interna en externa aanzienlijk 
verandert, zijn er om de invloed van deze flowratio te kunnen bestuderen naast de 
snelheidsmetingen aan de centrumsituatie ook snelheidsmetingen aan een sterk verminderd 
debiet door de interna verricht. De andere flowparameters zijn tijdens deze experimenten 
constant gehouden. Tabel 5.2 geeft voor de verschiliende fasen van het debiet de flowratio's 
voor beide situaties. 

tabel 5.2: powratio's voor verschillende situaties en verschillende fasen van het debiet 

5.3.1 Vergeli i kine: snel hei dsvelden 

De flow door de interna werd verminderd met behulp van de aangepaste slangenklem zoals 
die in paragraaf 3.2 staat beschreven.Voor de situatie van verminderde flow door de interna 
zijn op vlak IO en It de axiale snelheden gemeten (figuren 5.3 en 5.4). Isosnelheidslijn O 
komt overeen met een snelheid van O m/s en het verschil in snelheid tussen twee opeenvol- 
gende lijnen bedraagt 0.2 Utop. Voor de situatie van verminderde flow door de interna is het 
verschil tussen de lijnen gerelateerd aan het verschil in gemiddelde snelheid in de interna 
voor beide situaties. Het verschil tussen twee opeenvolgende lijnen bedraagt voor deze 
situatie 0.15 Ütop. Dit om een betere indruk te kunnen krijgen van verschillen in de isosnel- 
heidslijnen voor beide situaties. 
De vorm vm de isosnelheidslijnen, alsmede de grootte en vorm van de loslaatgebieden voor 
de fasen van afnemend en minimaal debiet op IO en 11, komen voor bijna alle fasen van het 
debiet voor beide situaties redelijk goed overeen. Alleen onstaat er tijdens de fase van 
afnemend debiet ter hoogte 11 voor de situatie va11 verminderde flow door de interna een 
loslaatgebied dat voor de centrumsituatie niet aanwezig is. 
Voor de situatie van verminderde flow door de interna verplaatst voor alle fasen van het 
debiet op IO het centrum van maximale axiale snelheden zich jets verder naar de 
vertakkingszijde. Bovendien worden voor de situatie van verminderde flow door de interna 
grotere positieve en negatieve snelheden bereikt en is er tijdens de diastole fase op 11 een 
loslaat gebied aanwezig. 
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figuur 5.3: Iso-snelheidslijnen op vlak IO voor de centrumsituatie (a) en de situatie van 
verminderde pow door de interna (b) voor 5 verschillende fasen van het debiet 
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Samenvattend zijn voor een verminderde flow door de interna, de snelheidsgradiznten 
gerelateerd aan de flow door de interna groter dan de snelheidsgradienten gedurende de 
experimenten aan de centrumsitiatie.Verder verschuiven ter hoogte IO de snelheden iets 
verder naar de vertakkingszijde van de sinus. 

5.3.2 Verrzeliiking literatuur (Rindt.1989) 

Rindt heeft numeriek snelheden in de interna berekend voor een toenemende flowratio aan 
een stationaire stroming ( Re = 640, flowratioverhouding case 1: 52/48 en case 2: 63/37). 
Fündt vindt voor een toenemende flow door de interna een verplaatsing van maximale 
axiale snelheden naar de buitenbocht en dien ten gevolge grotere sneiheidsgraciiënten aan 
de buitenbocht. Uit de huidige experimenten blijkt echter net het tegenovergestelde, voor 
de situatie van verminderde flow door de interna verplaatsen de maximale axiale snelheden 
verder naar de vertakkingszijde . 
Volgens Rindt verandert echter de vorm van de isosnelheidslijnen nauwelijks bij een 
veranderende flowratio (evenals bij deze experimenten). 

5.3.3 Discussie 

De vorm van de isosnelheidslijnen schijnt nauwelijks beinvloed te worden door een vermin- 
derde flow door de interna. Waarschijnlijk wordt de vorm van de isosnelheidslijnen dus 
voor een groot deel bepaald door de vorm van het debiet. 
Rindt neemt bij zijn berekeningen aan een stationair debiet door de interna hetzelfde 
verschijnsel waar voor een verminderde flow. Ter hoogte IO verplaatst voor alle fasen van 
het debiet (ook diastole fase) voor de situatie van verminderde flow door de interna het 
centrum van maximale axiale snelheden verder naar de vertakkingszijde. Rindt vond voor 
de situatie van een grotere flow door de interna hetzelfde fenomeen. 
Bovendien wordt voor de situatie van verminderde flow door de interna, gerelateerd aan de 
flow door de interna, relatief grotere positieve en negatieve snelheden bereikt. 
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HOOFDSTUK 6: DIMENSIELOZE PARAMETERS 

6.1 INLEIDING 

Dimensieloze parameters volgen uit een geschikte combinatie van fysische groot- 
heden. Bekende dimensieloze parameters zijn het Reynoldsgetal (Re), het getal van 
Strouhal (Sr) en het getal van Froude (Fr). Deze parameters komen naar voren wanneer de 
Navier Stokes vergelijking in dimensieloze vorm wordt opgeschreven. Het gebruik van 
&ae~sie!oze paxmeters: mits goed - gekozen, lijdt tot een sterke reductie van het aantal 
zinvol te variëren grootheden en maakt vergelijking van de stromingsverschijnselen in 
geometriëen die in grootte verschillen mogelijk. 
In dit hoofdstuk wordt getracht enkele dimensieloze parameters te definieren die gebruikt 
kunnen worden bij de interpretatie van veranderingen in de stroming als functie van tijd en 
van experimentele omstandigheden. De te definieren parameters geven informatie over de 
snelheidsverdeling, over de sterkte van de secundaire stroming en over de visceuze 
dissipatie. De waarden van de dimensieloze parameters op verschillende tijdstippen en 
posities in de halsslagadervertakking zullen met elkaar worden vergeleken. Aan de hand 
van deze parameters is ook gekeken naar de invloed van veranderingen in frequentie en 
flowratio tussen de dochtertakken op de optredende r3tromingsverschijnselen. 

6.2 DIMENSIELOZE PARAMETERS 

Eerste moment van Olson & Sniider (19851 
Een quantificering van de axiale snelheden is moF;elijk aan de hand van het eerste moment 
van Olson & Snijder: 

met Uax de axiale snelheidscomponent,x de afstmd tot de buisas in x-richting, R de straal 
van de buis en A de het oppervlak van de doorsnede loodrecht op de buisas (figuur 6.1). 

Deze parameter geeft een indruk van het symmetrisch verdeeld zijn van de axiale snelheid- 
profielen en heeft bijvoorbeeld de waarde nul voor een volledig ontwikkelde buisstroming. 
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Voor een bocht daarentegen zal deze waarde sterker van nul verschillen naarmate de 
verschuiving van maximale axiale snelheden naar de buitenbocht groter wordt. 

Axiale vorticiteit 

Aan de hand van de dimensieloze axiale vorticiteit ( kan een indruk worden verkregen van 
de rotatie van het secundaire stromingsveld (Olson & SnijderJ985). Immers Alrot 2 dA = 

u* t dS met S de gesloten kromme rondom oppervlak A. De dimensieloze axiale vortici- 
UJ - - 
teit e wordt gegeven door : 

met - -  u.t  de momentane tangentiele snelheid aan de kromme S, R de buisstraal en utop de 

gemiddelde topsnelheid in de communis. Als er geen secundaire snelheden zijn is e gelijk 
aan nul. Anderzijds duidt een positieve waarde van deze parameter op de aanwezigheid van 
een tegen de klok in gerichte wervel. De integratiekromme S kan zowel langs de zijwand als 
in de doorsnede worden gedefinieerd (variërende r in figuur 6.1), de kromme wordt gesloten 
langs het vlak van symmetrie 

center line 

j g u u r  6.1: Grootheden die gebruikt worden bi j  de berekening van de dimensieloze 
parameters. 

Helical Ditch 

Een andere maat om naar de sterkte van het secundaire snelheidsveld te kijken is aan de 
hand van de helical pitch P, door Olsen en Snijder (1985) gedefinieerd als: 
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P 

met Uax en Usee respectievelijk de locale axiale en secundaire snelheid, S de integratie- 
kromme en R de communisstraal. 
Deze parameter geeft de lengte (gerelateerd aan R) in axiale richting die een vloeistof- 
deeltje nodig heeft om een wervel over 360 graden te doorlopen. Deze patameter geeft 
alleen nuttige informatie waaneer in het snelheidsveld sprake is van een duidelijk aanwezige 
wervel. Is het secundaire snelheidsveld complexer van aard met bijvoorbeeld 
stqpatiegunten dan kan de waarde van P oneindig groot worden. 

Vismuze dissbatie Darameter 

Volgens Pedley e.a. (1970) i s  de arbeid die door de drukkrachten tijdens een instationaire 
stroming wordt verricht, opgebouwd uit een verandering in kinematische en visceuze 
energie. Om een indruk te kunnen krijgen van de veranderingen in energie gedurende 
verschillende fasen van een instationaire stroming, i s  gezocht naar een parameter die 
informatie geeft over de visceuze dissipatie. De visceuze dissipatie parameter D (voor 
afleiding zie appendix E) geeft informatie over de verandering in axiale snelheidsgradiënten 
over een doorsnede en zegt iets over de dissipatiestroom door een oppervlak. De parameter 
is dimensieloos gemaakt door deling met de waarde van D voor een Poiseuille stroming met 
als snelheid de gemiddelde axiale snelheid ovet het oppervlak tijdens topsystole fase in de 

D 

D is groter voor een 'piekig' snelheidsprofiel dan voor een vlak snelheidsprofiel. 

6.3 QUANTITATIEVE VERGELIJKING VAN DE SNELHEIDSPROFIELEN AAN DE 
HAM) VAN DIMENSIELOZE PARAMETERS. 

Tijdens de experimenten aan de fysiologische situatie (hoofdstuk 4), bleek het alleen maar 
mogelijk om een van de twee secundaire snelheidscomponenten te meten. Omdat voor de 
vorticiteitsparameter en de helical pitch P beide componenten nodig zijn, is berekening 
van deze factoren achterwege gelaten. Bovendien is het secundaire stromingsveld in de 
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interna derrnate complex van vorm dat gebruik van de helical pitch P waarschijnlijk tot 
moeilijk interpreteerbare resultaten zou leiden.. 
In figuur 6.2 worden achtereenvolgens voor experimenten aan de fysiologische situatie en 
voor experimenten naar de invloed van frequentie, flowratio en fiowvorm de waarden van 
het eerste moment van Olsen & Snijder <X/R> en de waarden van de visceuze dissipatie- 
parameter D gegeven. Aan de hand van deze parameters worden voor verschillende 
stromingsparameters de verschillen in axiale snelheden besproken en vergeleken met de 
conclusies die uit de isosnelheidslijnen getrokken konden worden. 

Fvsiologsche situatie: 
De vorm van het verloop van <X/R> als functie van de tijd is voor de drie vlakken gelijk. 
Het 'snelheidsmiddelpunt' ligt voor de topsystole fase het dichtste bij de buisas en tijdens 
fase van minimaal debiet het dichtste aan de vertakkingszijde van de sinus. Verder is in 
figuur 6.2a te zien dat ter hoogte IO en 11 waarschijnlijk ten gevolge van de aanwezigheid 
van een terugstroomgebied de waarde van <X/R> groter is dan ter hoogte 12. Vergelijking 
met de isosnelheidslijnen laat zien dat inderdaad te verwachten is dat tijdens de fase van 
minimaai debiet <X/R> het grootst is, omdat tijdens deze fase het gebied met negatieve 
axiale snelheden naar verhouding zeer groot is. 
De dissipatieparameter D heeft op de vlakken IO en 11 nagenoeg hetzelfde verloop als functie 
van de tijd. Tijdens top-systole fase heeft deze parameter de grootste waarde, waarschijn- 
lijk omdat op dit tijdstip de gemiddelde snelheid over de doorsnede het grootste is. Op vlak 
I2 is de dissipatieparameter D gedurende het grootste deel vas1 de systole fase aanzienlijk 
groter dan de waardes van D ter hoogte io en I1.De oorzaak hiervan is waarschijnlijk de 
relatief kleine doorsnede ter hoogte 12 (en de dus grotere gemiddelde axiale snelheid) in 
vergelijking met de doorsnedes op IO en 11. Vergelijking van de isosnelheidslijnen laat zien 
dat tijdens de topsystole fase inderdaad de grootste snelheidsgradiënten optreden. 

Flowvorm: 
In figuur 6.2b staan voor vergelijkbare fasen van het debiet de axiale momenten voor het 
debiet met fysiologische vorm en het sinusvormig varierende debiet met frequenties 2 en 3.3 
Hz uitgezet. Het blijkt dat de verandering in <X/R> voor het fysiologisch variërende 
debiet als functie van de tijd qua vorm het beste beschreven wordt door het sinusvormig 
varierende debiet met frequentie 3.3 Hz. Het axiale moment is voor f = 3.3 Hz echter 
gedurende de gehele periode een constant groter. Vergelijking met de isosnelheidslijnen laat 
zien dat de vermoedelijke oorzaak hiervan de aanwezigheid van grotere gebieden met 
negatieve snelheden zijn voor het debiet met frequentie 3.3 Hz. 
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De dissipatiefactor D is voor de experimenten aim de fysiologische situatie gedurende de 
gehele periode van het debiet een factor 2 à 3 kleiner dan voor het sinusvormige debiet. De 
verandering in visceuze dissipatie gedurende een hartpuls ter hoogte 11 wordt qua vorm het 
beste beschreven door het sinusvormig varierende debiet met frequentie 3.3 Hz. 
Bovenstaande veranderingen in D en <X/R> ten gevolge van een andere debietvorm laten 
evenals vergelijking van de isosnelheidslijnen zien dat op 11 de snelheden tijdens systole fase 
nauwelijks te vergelijken zijn met de snelheden die ontstaan voor een sinusvormig varierend 
debiet met een frequentie die 3.3 maal groter is. 

Freaueiifer 
Gedurende de fasen van minimale, toenemende en maximale debiet is de waarde van het 
axiale moment <X/R> voor zowel het sinusvormig varierende debiet met frequentie2 en 
3.3 Hz nagenoeg gelijk. Dit komt overeen met de conclusie die uit de vergelijking van de 
isosnelheidslijnen is getrokken, namelijk dat de positie van het centrum van maximale 
axiale snelheden nauwelijks beinvloed wordt door de verandering in frequentie. 
De dissipatiefactor D vertoont voor het sinusvormig variërend debiet met frequentie 2 Hz 
een ander verloop als functie van de tijd dan voor de situatie van 3.3 Hz. De maximale 
waarde van D wordt op een ander moment tijdens de debietvariatie bereikt en het verloop 
in D als functie van de tijd is groter. De isosnelheidslijnen laten zien dat voor de fasen van 
minimale, toenemende en maximale debiet voor een frequentie van 3.3 Hz de snelheidsgra- 
dienten ter hoogte I1 groter zijn. Ook lieten de isosnelheidslijnen zien dat met name de 
lijnen die overeenkomen met kleinere axiale snelheden voor de situaties van '2 en 3.3 Hz een 
geheel andere vorm hadden wat de verschillen verklaart in het verloop va D als functie van 
de tijd. 

Ratio verhouding tussen interna en externa: 
Figuur 6 . 2 ~  laat zien dat de vorm van het verloop van <X/R> op zowel IO als 11 gedurende 
een periode niet beinvloed wordt door een kleinere fiow door de interna. Voor de 
verminderde flowratio zijn gedurende de gehele periode de axiale momenten <X/R> ter 
hoogte IO ongeveer een factor 1.5 groter en ter hoogte 11 (behalve tijdens de fase van 
minimale debiet) ongeveer een factor 2 groter in vergelijking met de experimenten a m  de 
fysiologische situatie. Deze verandering in 'snelheidsmiddelpunt' is ook waar te nemen in de 
isosnelheidslijnen. Voor de fase van minimale debiet in de situatie vaa verminderde flow 
door de interna ter hoogte I1 bereikt ten gevolge van het grote terugstroomgebied <X/R> 
een relatief zeer grote waarde. 
De maximale waarde van D valt voor zowel de fysiologische situatie als voor de situatie 
van verminderde flow door de interna op IO (fase van afnemend debiet) als op 11 (fase van 
maximale debiet) samen. De afwijkende vorm en grootte van de dissipatieparameters D 
voor de twee verschillende flowsituaties doet echter een groter verschil in snelheidsprofielen 
vermoeden dan op grond van de isosnelheidsli jnen geconcludeerd wordt. 



6.6 

9 < X / R ?  

am- 

am- 

wo- 

j o u u r  6.2: Waardes van axiale moment <X/R> en dissipatieparameter D voor de experi 
menten aan de fysiologische situatie (a), de experimenten aan een sinusvormig 

varierend debiet (b) en aan een verminderde powratio verhouding tussen interna 
en ezterna ( c ) .  
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HOOFDSTUK 7 : CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit de in de voorgaande hoofstukken bestudeerde stromingsverschijnselen aan een instatio- 
nair variërend debiet in een model van de halsslagadervertakking kan het volgende gecon- 
cludeerd worden : 

De KSCN-oplossing en de instationaire vloeistofpomp voldoen goed aan de eisen die 
noodzakelijk zijn voor het genereren van de gewenste instationaire stroming in het model. 
De KSCN-oplossing bleek het perspex model minder drastisch aan te tasten dan de tijdens 
eerdere experimenten gebruikte ZnJ-plossing. Hierbij moet wel vermeld worden dat de 
hoog geconcentreerde KSCN-oplossing vrij snel corrosie van metalen voorwerpex veroor- 
zaakt. 

Uit de inleidende metingen aan druk en flow in de vertakking onder fysiologische 
omstandigheden bleek dat de drukval over een recht stuk pijp (inloopstuk) goed kan 
worden beschreven met de Womersley-theorie voor een instationaire stroming door een 
starre buis. De tijdens de hartpuls variërende flowratio tussen de takken kan niet alleen 
worden verklaard aan de hand van een model dat uitgaat van een verschil in diameter 
tussen de twee verschillende takken en dat gebaseerd is op een lineaire verhouding tussen 
drukval en flow. Waarschijnlijk zijn ook de niet lineaire termen en de externe belastingen 
achter de vertakking van groot belang voor het verloop van de flowratio als functie van de 
tijd. 

Voor een instationaire stroming onder fysiologische condities zijn de snelheden op 
verschillende plaatsen in het model van de halsslagadervertakking bepaald met behulp van 
een LDA-meetsysteem. De axiale snelheden werden voor verschillende fasen van het debiet 
weergegeven door middel van isosnelheidsli jnen over een doorsnede en secundaire snelheids- 
profielen in het vertakkingsvlak van de interna. De secundaire snelheden parallel aan het 
vlak van vertakking werden weergegeven aan de hand van secundaire snelheidsprofielen. 
Tijdens alle fasen van het debiet verschuift het maximum van axiale snelheden naar de 
vertakkingszijde van de interna, waarschijnlijk ten gevolge van flowsplitsings- en bocht- 
effecten. Voor verschillende fasen van het debiet, behalve voor de fase van afnemend 
debiet, vertonen de isosnelheidslijnen in de interna een C-vormig uiterlijk. Dit uiterlijk 
ontstaat waarschijnlijk onder invloed van het yecundaire snelheidsveld . Tijdens de fasen 
van afnemend en minimaal debiet ontstaat aaz de niet-vertakkingszijde van de sinus een 
loslaatgebied. Dit gebied met negatieve snelheden heeft ter hoogte 114 voor de fase van 
minimale debiet een maximale breedte (65% van de locale diameter) en de negatieve 
snelheden zijn het grootst tijdens de fase van Animale debiet.waarschijnlijk bevordert, in 
een situatie v m  een oscillerende stroming rondom een relatief hoge gemiddelde snelheid, 
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debiet afname en geometrieverwijding loslating. Dit blijkt ook globaal uit de metingen. 
Vergelijking van de snelheden tijdens diastole fase met uit literatuur bekende waarden voor 
een stationaire stroming door een vertakking (Rindt,1989) laat zien dat de stroming in de 
interna gedurende diastole fase opgevat kan worden als een quasi-stationaire stroming. 
Vergelijking v u  de snelheidsmetingen tijdens systole fase met uit literatuur bekende 
waarden voor een fysiologisch variërend debiet (Ku 1983, a E 4, andere flowpiek) laten een 
afwijking in snelheidsprofielen en loslaat gebieden voor de verschillende fasen van het debiet 
zien. Kennelijk zijn relatief kleine verschillen in debiet van groot belang voor de 
opt redendest romingsverschi jnselen. 

Onderzoek naar de invloed van de Womersleyparameter a op de stromingsverschijn- 
selen in de vertakking werd uitgevoerd aan de hand van bestudering van de axiale isosnel- 
heidslijnen ter hoogte 11 voor een sinusvormig variërend debiet met a = 9.12 en 11.8. Een 
toename in de Womersleyparaxneter a heeft nagenoeg geen invloed op het centrum van 
maximale axiale snelheden en de grootte van de snelheidsgradiënten m de vertakkings- 
zijde vas de sinus. Een zelfde onafhankelijkheid trad op voor een instationaire stroming in 
een bocht (RindtJ989). Voor beide waarden van a ontstond tijdens de fasen van afnemend 
en minimaal debiet aan de niet-vertakkingszijde een loslaatgebied. De vorm en grootte van 
de loslaatgebieden bleek echter sterk te verschillen voor beide situaties. Voor de situatie 
van grotere Womersleyparameter a bleken de bereikte negatieve snelheden groter te zijn, 
waarschijnlijk is dit het gevolg van de tijdens deze situatie meer positieve drukgradiënt. 
Vergelijking vm de vorm van de isosnelheidslijnen op verschillende tijdstippen doet een 
faseverschil tussen de stromingsverschijnselen voor a = 9.12 en 11.8 vermoeden. 
Voor bestudering van de invloed van de flowvorm op de stromingsverschijnselen in de ver- 
takking zijn ter hoogte I1 de experimenten am een fysiologisch variërend debiet vergeleken 
met de experimenten aan een sinusvormig variërend debiet waarvan de grondfrequentie 
driemaal groter was. Dit omdat de systole fase ongeveer 3/10 periode van de hartpuls 
beslaat. Het bleek dat de invloed van de diastole fase op de stromingsfenomenen in de 
systole fase aanzienlijk was, in tegenstelling tot de gevonden resultaten voor een 
soortgelijke debietvariatie in een bocht. 
Voor bestudering van de invloed van een veranderende flowratio op de stromingsverschijn- 
selen zijn op de vlakken IO en 11 de axiale snelheden gemeten voor een verminderde flow 
door de interna. De vorm van de isosnelheidslijnen blijkt nauwelijks beïnvloed te worden 
door een verminderde flowratio. Het centrum van maximale axiale snelheden blijkt echter 
voor de situatie van verminderde flow door de interna verder naar de niet-vertakkingszijde 
te verplaatsen. 

Uit de studie aan dimensieloze parameters blijkt dat het eerste moment van Olson 
& Snyder cX/R> een goede parameter is @m de verplaatsing van maximale axiale snel- 
heden weer te geven. Daarnaast geeft de visceuze dissipatieparameter D een goede indruk 
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APPENDICES 

ADDendix A: LD A-snelheidsmetinen 

De snelheidsmetingen worden verricht volgens de referentiebundel methode. Bij deze 
methode wordt het strooilicht afkomstig van de deeltjes, optisch gemengd met licht van de 
referentiebundel. Om ook negatieve snelheden te kunnen detecteren is het licht van de 
referentiebundel via een Braggcelunit (DISA,55x29) met een frequentie fv verhoogd ten 
opzichte van de hoofdbundel met frequentie fo (He-Ne-laser, fo 2 4.7 1014 Hz). De 
frequentie fv moet altijd een grotere waarde hebben dan de Dopplerfrequentie behorende bij 
de grootste negatieve snelheid. 

l x  

erentiebundel 

jauur Al: LDA-principe 

De lichtintensiteit die door de fotodetector gemeten wordt, blijkt dan recht evenredig te 
zijn met de frequentie fdv (Boverdeerd,l985) volgens: 

I 

met 
fdv 

waarbij Vdx de snelheidscomponent van het deeltje in de x-richting is. 
Met deze methode wordt dus de snelheid gemeten in het bundelvlak, loodrecht op de 
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biceptrice van de scherpe hoek tussen de bundels. Op grond van A.2 geldt dan: 

A 
= 29in(p Vdx 

Het uiteindelijke detectorsignaal varieert dus evenredig met fd en fv. Aangezien fv constant 
is, is de detectorstroom een directe maat voor de snelheid. Het fotodetector signaal wordt 
vervolgens via een lock-in amplifiër gemixt met een signaal met frequentie fv+fs. Het 
uitgangssignaal van deze verschilversterker heeft een frequentie van ft,= I fd--fs I en fungeert 
als ingangssignaal voor de trackerunit. De output van deze unit is een gelijkspanningssig- 
aiml dat recht eïeXlre6ig is met de vXle!heid \'ax. 

Amendix B: Elect romapet ische flowmet ing 

Het principe van de electromagnetische flowmeting is gebaseerd op de bevindingen van 
Faraday: de beweging van een electrisch geleidend materiaal door een magnetisch veld 
induceert een electromagnetische kracht. 

i 

jauur B. 1: principe van de electromagnetkche jlowmeter 

Daarom wordt in een electromagnetische flowmeter een magnetisch veld loodrecht op de 

buisas aangebracht. Het potentiaalverschil (ppq dat nu opgewekt wordt in een richting 
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loodrecht op de buisas en loodrecht op -7 B blijkt een maat te zijn voor de gemiddelde axiale 

snelheid Ü. Met behulp van de Lorentzkracht kan voor de stroomdichtheid - J geschreven 

worden: 

- J = y (E + g.3) (B.1) 

Combinatie van deze vergelijking met twee macroscopische maxwellvergelijkingen : 

- -  VxH = - J - H: macroscopische veldst erkt e (B.2a) 

- E =-Vp pscalaire electrische potentiaal (B.2b) 

geeft 
Vp = V.(Vq) V: laplace operator 

= V.(l@J - .)“‘V.(VxH) 

= V.(pB) 

Veronderstellen we nu de stroming axiaal symmetrisch en het magnetisch veld homogeen, 
dan kunnen we vergelijking (B.3) oplossen met behulp van de volgende randvoorwaarden 
voor een perfecte geleider: 

J = yE  =-  yvp r = R(hier - u=O) 

b’pls, = o r = R  
- (B.4a) 

(B .4b) 

Vergelijking B.3 kan nu onder de randvoorwaarden B.4 makkelijk worden opgelost. Er 
geldt dan: 

(B.5) du V.(uxB) - = B sin6 

Een oplossing van B.5 is : 

d r ,  6) = Z(r) sin6 

Na verder uitwerken geldt voor Z(r) uiteindelijk: 



P'V 
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&pendix D: Flowverhoudine: tussen svmmetrische takken 

De Navier Stokes vergelijking voor een volledig ontwikkelde instationaire laminaire 
stroming van een incompressibele Newtonse vloeistof in een starre cylindrische buis, heeft 
volgens Womersley (1957) de volgende vorm: 

dP dw d2w 1 dw -E = P <at> - rl + .*=I 

Noordergraaf e.a. (1963,1969) veronderstellen dat voor bovenstaande stroming de 
iongitudinaie en convectieve termen u% en wax verwaarioosci kunnen worden in de Navier 

Stokes vergelijking. Verder gaan zij ervan uit dat de axiale flow niet beinvloed wordt door 
radiale oscillaties zodat met behulp van dw = dQ/rR2 geldt: 

dW 

waarbij Q de flow, R de Poiseuille weerstand (87/7rR'4) en L de Poiseuille inductie (p/7rRf2) 
voorstellen. 
Wanneer er uit gegaan wordt van onderstaande symmetrische vertakking waarbij de 
dochtertakken verschillende diameters RI' en Ra' hebben, 

-- , ._ 

jauur D. 1: uertakking die gebruikt wordt voor berekening flowratio interna/externa 

dan kan voor de drukval (Pi-P,)/L = dP/dx geschreven worden: 

= R *Q(t) + L *at) 
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Uitgaande van de volgende vergelijking: 

Ri*Qi + LI*$ = R2*Q2 + L 2 - 3  (D.6) 
kunnen voor &i en Q2 uitgaande van &O = Qi + Q2 de volgende twee D.V.'s afgeleid 
worden: 

(Ri + R2)Qi + (Li + L 2 ) 8 =  R2Qo + L e  

(Ri + R2)Q2 + (Li +La)%= RiQo + L f a t  

Veronderstel nu dat de flow per frequentiecomponent als volgt beschreven kan worden: 

De D.V's (D.7) en (D.8) kunnen nu als volgt geschreven worden: 

met a = R i + R 2  
c1 = R2-a + dL2b 
di = w (Laa - R2b) 
4 = arctan(di/ci) 

Voor de totale flowverhouding per frequentiecomponent geldt dan: 

(D-9) 
(D.10) 
(D.ll) 

(D.12) 

(D.13) 

(D.14) 

Voor een volledig symmetrische vertakking geldt h=& ofwel dl/cl=d2/~2 ofwel R1=R2 en 
Li=L2 en is de flowverhouding tussen de takken 1, zoals te verwachten is. 
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hpendix  E: Visceuze dissiDatieDarameter 

In de behoudswet voor energie is de term vljj 217 D:D d r  een maat voor de arbeid die 

verricht wordt door de visceuze krachten. Hierin is D de deformatietensor (Fysische 

transportverschijnselen). Voor de term D:D kan geschreven worden: 

- -  - -  

- - 

- - =  

ne g~h~fiibte p & h V , e ~  z i j ~  a g e g p e ~  in f;,gjiAr E.1 

Analoog aan Pedley (1970) wordt verondersteld dat de snelheidsgradiënten in de u en v 
richting (figuur E.l)te verwaarlozen zijn ten opzichte van de snelheidsgradiënten in de 
w-richting dan geldt: 

en de wet voor massabehoud levert dan: 

aw 
E= O 

Invullen van E.3 in E.2 geeft uiteindelijk voor de visceuze dissipatie: 

Een manier om de dissipatiestroom D dimensieloos te maken is door de waarde van D door 
een oppervlak te relateren aan de waarde van DPt voor een Poiseuille stroming tijdens 
topsystole fase. Voor een Poiseuille stroming geldt w = 2w( 1-r2/R2) ofwel: 

De dimensieloze dissipatieparameter wordt nu: 
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met wtop de over het oppervlak van de doorsnede gemiddelde axiale snelheid tijdens de fase 
van maximaal debiet. 

&UW E.1: Grootheden die gebruikt worden bij de berekening van D. 
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Het ontstaan van terugstroomgebieden in divergerende geometriën Io en Il en tijdens
de vertraging van de vloeistofstroming , hangt waarschijnlijk samen met het teken van de
drukgradiënt . Zoals te zien is uit de Navier-Stokes vergelijking :

vp +

veroorzaken zowel vertraging van de vloeistof (bvJbt<0) als divergentie van de geometrie

(Vv<O) een toename van de positieve drukgradiënt Op . Voor stationaire stroming langs een

vlakke plaat is algemeen aanvaard dat een positieve drukgradiënt leidt tot grenslaag-
loslating. Vanwege de drukgradiënt worden samen met de visceuze wrijving de vloeistof-
deeltjes aan de wand afgeremd en kunnen zij tenslotte van richting omkeren (Schlichting) .
In het instationaire geval is dat niet zo vanzelf sprekend . Immers in een volledig..--.~
ontwikkelde oscillerende stroming wisselt de drukgradiént ook van teken zonder dat er
loslating aan de wand optreedt . De huidige situatie (oscillerend rondom een relatief hoge
gemiddelde snelheid) zit hier tussen in . In die zin is het aannemelijk te stellen dat
debietafname en geometrieverwijding loslating bevordert, terwijl anderzijds debiettoename
en geometrie vernauwing loslating tegengaat . Dit blijkt ook globaal zo uit de metingen .

Ter hoogte Io ontstaan er, waarschijnlijk ten gevolge van de flowsplitsing ,
secundaire snelheden die naar de vertakkingszijde zijn gericht en die in de buurt van de
apex de grootste waarde hebben . Aan de bovenzijde van de sinus ontstaat een klein gebied
met secundaire snelheden die naar de niet vertakkingszijde zijn gericht . Ter hoogte Il
groeit dit gebied met secundaire snelheden gericht naar de niet-vertakkingszijde in grootte .
Ter hoogte 12 zijn ten gevolge van het divergerende karakter van de sinus secundaire
snelheden aanwezig die voornamelijk naar de niet vertakkingszijde zijn gericht . De vorm
van de secundaire snelheidsprofielen wordt nauwelijks beinvloed door de fase van het
debiet . Op alle drie de vlakken zijn voor de diastole fase de secundaire snelheden het
grootste en voor de topsystole fase de secundaire snelheden het kleinste .

Vergelijking van de snelheidsmetingen aan de centrumsituatie met literatuur (statio-
nair: Rindt,1989 en fysiologisch : Ku,1983) laat zien dat de stroming in de interna en
communis tijdens diastole fase opgevat kan worden als een quasi-stationaire stroming .
Vergelijking met soortgelijke snelheidsexperimenten van Ku, aan een fysiologisch variérend
debiet met een minder scherpe flowpiek tijdens de systole en een kleinere waarde van de
Womersleyparameter (a = 4), tonen aan dat deze afwijkingen duidelijk van invloed zijn op
de snelheidsprofielen. Voor de situatie van Ku ontstaat het loslaatgebied vroeger
(top-systole fase) en bereikt eerder zijn maximale omvang (fase van afnemend debiet) . De
door Ku tijdens late-systole gevonden stromingsinstabiliteiten zijn tijdens mijn
experimenten niet waargenomen .

i'

i~~
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HOOFDSTUK 2: MEETOPSTELLING EN MEETPROCEDURE

De opstelling, materialen en methodes die gebruikt werden om 3D-snelheidsmetingen aan
een star model van de haisslagadervertakking bij een instationair varierend debiet te
kunnen verrichten, staan in dit hoofdstuk kort beschreven . De axiale en secundaire
snelheden werden gemeten volgens de referentiebundel Laser Doppler methode (§2 .1 en
appendix A) . Verder staan in dit hoofdstuk achtereenvolgens het vloeistof circuit , de
nieuwe meetvloeistof KSCN , testmetingen ten behoeve van het verkrijgen van de gewenste
flowvorm en de gevolgde meetprocedure beschreven . Tenslotte staan in de laatste paragraaf
nog enkele foutenbronnen vermeld .

2.1 OPSTELLING

Het vloeistofcircuit dat werd gebruikt voor de 3D-snelheidsmetingen aan een instationair
variërend debiet, staat weergegeven in figuur 2 .1 .

Optics

uur 2.1 : vloeistof circuit
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