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Samenvatting 

In dit verslag is het afstudeeronderzoek beschreven, 

dat verricht is binnen het interafdelingsprojekt "Hartklep

prothesen". Het afstudeerwerk is een onderdeel geweest van de 

studie naar het hydrodynamisch funktioneren van de natuurlijke 

aortakle~. 

Aan een driedimensionale modelopstelling van de 

aortaklep is experimenteel onderzoek verricht. Het model, dat 

op de gebruikte vliezen na geheel star is uitgevoerd, is ge

schaald op de fysiologie met de getallen van Reynolds en Strou

hal. Gebleken is, dat tijdens de beginfase van de sluiting 

1) de sterkte van de wervel in de sinus niet kritisch van invloed 

is op de klepsluiting, 2} een grotere waarde van het getal van 

Strouhal samengaat met een relatief snellere klepsluiting 3) 
het theoretisch voorspelde verloop van de sluiting niet volle

dig overeenstemt met de experimenteel bepaalde sluitingsver

lopen, en 4) de vorm van de gebruikte vliezen van grote invloed 

is op het sluitingsgedrag van de modelklep. Het experimentele 

model is minder geschikt gebleken voor onderzoek aan de fase, 

waarin de aortaklep geheel gesloten wordt onder invloed van een 

terugstroming in de aorta. 

Een eerste aanzet is gegeven tot de theoretische 

modelvorming van het stromingsgebeuren achter een zojuist ge

sloten aortaklep. De modelsituatie, die gekenmerkt wordt door 

een star, tweedimensionaal vat, afgesloten met een zuiger en een 

dun, rekbaar vlies, en geyuld met een niet- vfukeuze vloei

stof, staat echter nog ver af van de fysiologische werkelijkheid. 

Beschrijvende oplossingen zijn gevonden met een gelineariseerde 

oplossingsmethode. Een benaderende beschrijving voor de snelheids

en drukverdeling achter het vlies is gevonden door aan het vlies 

een parabolische vorm toe te kennen. De druk langs het vlies is 

dan nagenoeg uniform. In deze benaderende beschrijving leiden 

het achtereenvolgens veronderstellen van een constante en elas
tische spankracht in het vlies niet tot essentiëel afwijkende 

oplossingen. Een geringe aanpassing van de vliesvorm, die een 

uitwijking toestaat aan de bevestigingspunten van het vlies, maakt 

het mogelijk een oplossing te vinden, waarin exakt voldaan is 

aan de dynamische randvoorwaarde aan het vlies en die niet essen

tiëel afwijkt van de benaderende beschrijving. 



Voorwoord 

Mijn afstudeerwerk heb ik verricht binnen het inter

afdelingsprojekt "Hartklepprothesen", dat ondergebracht is bij 

de afdeling Werktuigbouwkunde. Het experimentele onderzoek is 

verricht in het laboratorium voor Medische Techniek van de 

vakgroep Produktie Technologie. Het driedimensionale model 

van de aortaklep, dat bij het experimentele onderzoek is ge

bruikt, is vervaardigd door J. Cauwenberg. Naar hem en naar 

Ing. T. van Duppen gaat mijn d~nk uit voor de kundige tech

nische hulp die ze mij geboden hebben. Een woord van dank gaat 

uit naar al diegene, die mij tijdens mijn afstuderen bijgestaan 

hebben en die gezorgd hebben voor de prettige sfeer, waarin 

de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Zeker niet in de laatste 

plaats bedank ik Marian, die mij zeer geholpen heeft bij de 

uiteindelijke vormgeving van dit verslag. 

Ben van de Pas 
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HOOFDSTUK I 

Inleiding 

1.1 De aortaklep 

In het menselijk hart bevinden zich vier kleppen. Deze 

kleppen zijn essentieel voor een goed funktioneren van het 

hart als een pomp. In de uitstromingsopening van de linker 

hartkamer bevindt zich de aortaklep, die tijdens de ontspan

ningsfase van de linker ventrikel (diastole) een terugstromen 

van bloed vanuit de aorta de linkerventrikel in voorkomt. 

Het onderwerp van studie in dit verslag is het sluitings

gedrag van de aortaklep in samenhang met het vloeistofge

beuren in de klep. 
In de aortaklep bevinden zich drie vliesjes, die aan de 

aortawand bevestigd zijn door middel van een ring van stevig 

collageen weefsel, de aortaring. De afsluiting van de aorta 

wordt bewerkstelligt doordat de vliesjes de aorta in bewegen. 

Achter ieder vliesje is een bolvormige holte, de sinus van 

Valsalva aanwezig. Volgens Reid (1970) is de straal van zo'n 

sinus ongeveer gelijk aan de straal van de aorta. De grootste 

lengte van een vliesje, gemeten vanaf de aanhechting tot aan 

de vrije vliesrand bedraagt ongeveer anderhalf maal de straal 

van de aorta. De klep als geheel vertoont een 120° rotatie

symmetrie rond de middellijn van de aorta. De plaatsen waar 

de vliesaanhechtingen elkaar raken,worden commissuren genoemd. 

fig. 1.1 Een (geprepareerde) aortaklep. 
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Met deze summiere beschrijving van de aortaklep wordt 

hier volstaan. Voor uitgebreidere studies naar diens ana

tomie en geometrie wordt verwezen naar Reid (1970), Rushmer 

(1961), Sauren (1976) en Swanson (1974). 

1.2 Het afstudeeronderzoek binnen het kader van het inter

afdelingsprojekt "Hartklepprothesen" 

Aangeboren afwijkingen of ziektes kunnen een slecht 

funktioneren van de aortaklep tot gevolg hebben. De klep kan 

dan lekken of een vernauwing (stenose) vertonen. Soms is het 

noodzakelijk dat bij een patiënt een slecht funktienerende 

klep vervangen wordt door een klepprothese. Aan alle kunst

kleppen die tot nu toe een klinische toepassing hebben gevon

den kleven nadelen. Aanhechting van bloedklonteringen met name 

is een gevolg van een geheel andere geometrie van sommige 

kleppen in vergelijking met de natuurlijke aortaklep. Dit is 

de reden, dat de voorkeur bij klep.rervanging uitgaat naar 

vliesklepprothesen, die beter lijken op de natuurlijke klep. 

De huidige kleppen van dit type hebben echter slechts een 

beperkte levensduur. Een oorzaak hiervan kan de afbraak zijn 

van het biologisch weefsel, waar de vliezen vaak van gemaakt 

zijn. Mogelijk zijn ook de van de natuurlijke klep afwijken

de mechanische en hydrodynamische karakteristieken van een 

vliesklepprothese debet aan voortijdige slijtage. (Van Steen

hoven, 1975). 
Aan de T.H. Eindhoven is in 1975 het interafdelings-

projekt "Hartklepprothesen" gestart met als doelstelling: 

"het formuleren van technische specifikaties voor de con

structie en implantatie van vliesklepprothesen, die aanlei

ding geven tot een accepteerbare levensduur en een optimaal 

funktioneren van deze kleppen''. Gemotiveerd door de veronder

stelling dat de natuurlijke aortaklep het optimale "ontwerp" 

vormt, is binnen het interafdeli~projekt een ruime plaats 

ingeruimd voor de studie van de natuurlijke aortaklep. Glo

baal is dit onderzoek te verdelen in drie takken. De mecha

nische aspekten, zoals de lokale spanningen en spanningscan

centraties in de klep bij een bepaald aan de klep aangeboden 
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drukverloop , zijn het onderwerp van studie van de mecha

nische tak. In de tweede tak wordt onderzoek verricht naar 

de drukopbouw over de klep in samenhang met klepgeometrische 
parameters. Belangrijke factoren daarbij zijn de hydro

dynamische en mechanische omstandigheden, waaronder de klep 

zich bevindt. De hydrodynamische tak tenslotte legt zich toe 

op de interactie tussen het vliesgedrag en het stromingsge

beuren in de aortaklep. Het onderzoek is daarbij toegespitst 

op twee onderdelen. Bij het onderdeel "vliesflapperen" wordt 

de stabiliteit onderzocht van de stroming door de klep tijdens 

de ejectiefase en de invloed hiervan op het gedrag van de 

vliezen. Het tweede onderdeel, waarvan het onderzoek dat in 

dit verslag beschreven is, deel uitmaakt, is toegespitst op 

de bestudering van het sluitingsgedrag in samenhang met het 

stromingsgebeuren in de klep. 

1.3 De opzet van het afstudeeronderzoek. 

Bij de aanvang van het afstudeeronderzoek is een litera

tuurstudie verricht. Het doel hiervan is geweest te komen tot 

een overzicht van het onderzoek aan het sluitingsgedrag van 

de aortaklep. De bevindingen hebben mede als basis gefUngeerd 

bij de formulering van de probleemstelling voor het verdere 

afstudeerwerk. 

Experimenteel onderzoek is verricht aan een driedimen

sionale modelopstelling van de aortaklep. De experimenten 

zijn gericht op de bestudering van het sluitingsgedrag in 

relatie met het vloeistof-snelheidsverloop in de klep. Ze 

kunnen als een vervolg op de al eerder verrichte experimenten 

aan een tweedimensionale modelopstelling beschouwd worden 

{Moonen, 1978)~. I~ ~oofdstuk_ II wordt verslag uitgebracrit van 

het driedimensionale modelonderzoe~. 

Vlak na de volledige sluiting wordt over de klep een 

drukverschil opgebouwd: de gesloten klep moet de terugstro

ming vanuit de aorta keren. Mede in verband met het onderzoek 

in de andere takken van het projekt is een hydrodynamische 

beschdjving van dit proces zeer zinvol. De beschouwingen in 

hoofdstuk III kunnen gezien worden als een eerste aanzet, een 

soort vingeroefening, om tot zo'n beschrijving te komen. 
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1.4 Literatuurstudie 

De eerste verrichtingen tijdens het afstudeerwerk zijn 

erop gericht geweest een totaaloverzicht te verwerven van 

het onderzoek, dat gedaan is aan de hydrodynamica van een 

aortaklep. Hiertoe is een literatuurstudie verricht. De 

reeds binnen het projekt bekende literatuur is bestudeerd. 

Daarnaast is er systematisch'· gezocht naar nog onbekende 
\ 

literatuur, waarbij de belangstelling ook uit is gegaan naar 

onderzoek aan stromingen in geometriën die lijken op de aorta

klep. De rapportage van dit literatuuronderzoek is gedaan 

in een tussentijdsverslag (Van de Pas, 1978). Hier zullen 

slechts enkele onderzoeken, waarop het afstudeerwerk direkt 

aansluit, vermeld worden. 

In 1969 publiceerden Bellhouse en Talbot de resultaten 

van hun onderzoek, waarin het belang onderkend werd van de 

rol die de sinussen spelen bij sluiting van de aortaklep. 

Aan de hand van driedimensionale modelexperimenten wordt 

een beschrijving gegeven van het klepgedrag tijdens de ge

hele hartcyclus. Fig. 1.2 geeft de door hen experimenteel 

gevonden tijdsafhankelijke relatie tussen de vloeistofsnel

heid in de aorta en het klepgedrag. Het klepgedrag is hier

bij beschreven met de verhouding van de oppervlakken van de 

klepopening en de aortadoorsnede. 

-1 w = 2. 28 s 

fig. 1.2 . Het klepgedrag en het vloeistofsnelheidsverloop 

in de aortaklep volgens Bellhouse. 
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De sluiting wordt al ingezet tijdens de vertragingsfase van 

de systole. Op het moment, dat de flow tot nul gereduceerd 

lS, is de aorta al voor 75% afgesloten. Onder invloed van 

een geringe terugstroming aan het begin van de diastole 

wordt de klep volledig ingesloten. Tijdens de fase dat de 

klep geheel geopend is en tijdens de klepsluiting is een 

wervelende beweging van de sinusinhoud waargenomen,die ver

oorzaakt werd door een ingewikkeld in- en uitstroomproces 

van vloeistof in de sinus. De resultaten van de dierexperi

menten van Van Steenhoven (1978) waarbij de vliesbewegingen 

in de aortaklep van een hond met behulp van fiberoptiek 

vastgelegd zijn op film, geven ongeveer een zelfde beeld. 

Na een gedeeltelijke sluiting tijdens de vertraging van de 

vloeistof in de aorta wordt deze voltooid onder invloed van 

een terugstroming in het begin van de diastole. Op het mo

ment dat de flow omkeert, is de klep voor 60% - 80% gesloten. 

Een karakteristiek resultaat van dezeexperimenten is weer

gegeven in figuur 1.3 . Het klepgedrag wordt nu gepresenteerd 

door de verhouding van het oppervlak van de klepopening en de 

maximale waarde daarvan. 

Bellhouse en Talbot stelden naar aanleiding van hun 

experimentele bevindingen een theoretische beschrijving op 

van de klepsluiting. Dit theoretisch model had als doel het 

drukverschil te berekenen over het vlies tijdens sluiting. 

Bepalend voor dat drukverschil is volgens Bellhouse en Talbot 

de grootte van de wervelsnelheden in de sinus, die zij rela

teren aan de stroming in de aorta. De berekende drukverschil

len over het vlies blijken erg groot te zijn, als in acht 

genomen wordt, dat de vliezen slechts een zeer geringe massa 

en stijfheid bezitten. Van Steenhoven (1975) heeft, uitgaande 

van de veronderstelling dat het gemiddeld drukverschil over 

het vlies nul is, aangetoond dat het model, toegepast op d~ 
tweedimensionale situatie dan een sluitingsverloop voorspelt, 

dat twintig maal sneller is dan door hem gemeten. 

Binnen het interafdelingsproj ekt "Hartklepprothesen'' 

zijn twee-dimensionale modelexperimenten verricht (Van Steen

hoven en Van Dongen, 1979). Hetstromings-en sluitingsge

drag blijkt essentieel af te hangen van de waarde van het 

Strouhalgetal . De experimemtele resultaten wijzen erop, 
I 

dat de drukgradiänt, die tijderode vloeistofvertraging in 
i 

de aorta ontstaat, de belan,rijkste oorzaak van de aanzet tot 
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de klepsluiting is. Theoretische modellen, waarln de wer

veling in de sinus geen rol speelt, zijn opgesteld voor ver

schillende waarden van het Strouhalgetal . Het Strouhal

getal is hierbij ged~inieerd als Str = R/Vt , met R is de 

straal van de aorta, V is de maximale snelheid in de aorta 

en T is de vertragingstijd. Deze modellen voorspellen het 

verloop van de sluiting bij een gegeven vloeistofsnelheids

verloop. De modeluitkomsten zijn in redelijke overeenstem

ming met de experimentele resultaten. De uittreiding van 

het model, geldig voor fysiologische waarde van het Strou

halgetal , naar de driedimensionale situatie vertoont rede

lijke overeenkomst met de experimentele gegevens van Beli

house en de resultaten van de dierexperimenten van Van 

Steenhoven. 

Betreffende de hydrodynamica van een zojuist gesloten 

aortaklep is geen literatuur gevonden, die een ingang zou 

vormen tot een afdoende beschrijving hiervan. Interessant 

in dit opzicht is wel het onderzoek van Weinbaum en Parker 

(1975) naar de stroming, die ontstaat als een volledig ont

wikkelde kanaal- of buisstroming plotseling geblokkeerd wordt. 

Het stromingsgedrag kan dan in drie fasen verdeeld worden. 

Gedurende een zeer korte tijd ontstaat, na het passeren van 

een drukgolf, een niet viskeuze aanpassing aan de nieuwe 

kinematische randvoorwaarden. Hierop volgt een korte dif

fusietijd~ waarin dunne grenslagen gevormd worden om te 

kunnen voldoen aan de no-slip condities aan de wand. Ver

volgens diffunderen de grenslagen verder het kanaal in en 

dempt de stroming uit. Deze beschrijving kan er geen zijn 

voor de stroming achter een zojuist gesloten aortaklep. 

Ten eerste zijn de wanden en de afsluiting van de pijp vol

komen star, terwijl de sinuswanden en de aortawand en de 

vliezen elastisch zijn. Ten tweede overschrijdt de tijd-

schaal, waarin viskeuze uitdemping plaatsvindt, veruit de 

tijdspanne, waarbinnen zich dit stromingsgebeuren in de na

tuurlijke aortaklep afspeelt. In hoofdstuklil wordt nader 

aangegeven, hoe dit aanleiding geeft tot het beschouwen van 

de stroming achter een zojuist gesloten aortaklep als zijnde 

niet viskeus. 



HOOFDSTUK II 

Experimenteel onderzoek aan een driedimensionale 

modelopstelling van een aortaklep 

2.1 Inleiding 

De in de literatuur vermelde verklaringen voor de 

sluiting van een aortaklep (Bellhouse en Talbot, 1969 en 
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Van Steenhoven en van Dongen, 1979) onderscheiden zich voor

namelijk in de invloed, die toegekend wordt aan de rol van 

de sinuswervel op de sluiting. Met tweedimensionale model

experimenten is binnen het interafdelingsprojekt "Hartklep

prothesen" aangetoond, dat de groottes van de snelheden in 

de sinus niet kritisch van invloed zijn op de sluiting in die 

modelsituatie (Moonen, 1978). Voor de uitspraak dat ook in de 

driedimensionale situatie de sluiting voornamelijk bepaald 

wordt door de drukgradiënt in de aorta, ontbreken nog de ex

perimentele gegevens. Het is mogelijk dat een sterkere wer

velvorming in de sinus als gevolg van driedimensionale in- en 

uitstroming wel een rol speelt bij het sluitingsgebeuren. Ver

der kan het zijn, dat onbekende parameters in de driedimensio

nale situatie een invloed uitoefenen op het sluitingsgedrag. 

Een van de doelstellingen van de verrichte experimenten was 

hierover nadere informatie te verschaffen. Er zal een vergelij

king gemaakt worden van de experimentele resultaten met een 

theoretische beschrijving van de sluiting, waarin de sinuswer

vel buiten beschouwing wordt gelaten (Van Steenhoven en Van 

Dongen, 1979). 
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling ook aan de 

fase, waarin de sluiting onder invloed van een terugstroming 

voltooid wordt een kwantitatief onderzoek te wijden. De opstel

ling, die voorhanden was, is hiervoor minder geschikt gebleken. 

Daarom is dit onderzoek beperkt tot het verrichten van enkele 

kwalitatieve waarnemingen. 



fig. 2.1 Een foto van de beide helften van het 

aortaklepmodel. Het pijltje wijst naar 

de scheiding tussen het frame en de 

buitenmantel. 

fig. 2.2 Een foto van het klepmodel als 

het in elkaar zit. 

-2.2-



2.2 De modelopstelling 

2.2.1 Het model van de aortaklep 

Het driedimensionale model van de aortaklep is ge
schaal'd. op basis van het St rouhalgetal Str = R/VT, met R 

de straal van de aorta, T de vertragingstijd en V de maxi

male snelheid in de aorta,en op basis van het Reynoldsgetal 

Re = VR/v, waarin v de kinematische viscositeit is. 
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Het model is vervaardigd van perspex. In het klep

model zijn in de aortawand drie bolvormige holtes, de sinus

sen, uitgespaard. De straal van een sinus is gelijk aan die van 

de aorta. (R = 4,5 cm). Het klepmodel is uitneembaar uitge

voerd. Het bestaat uit twee helften waarvan het scheidingsvlak 

de sinussen doormidden deelt. Aan een van deze helften is een vas-

te uitstroomtuit bevestigd. Van de andere helft is de binnen

wand uitneembaar. Dit stuk binnenwand vormt een frame, waar

aan de vliezen kunnen worden bevestigd. Op het vliesmateriaal, 

de bevestiging en de vorm wordt in paragraaf 2.4.1 nader inge

gaan. Figuur 2.1 is een foto van de beide klephelften, waarbij 

het frame met de vliezen niet gedemonteerd is. Op deze foto 

wijst een pijltje naar de scheiding tussen frame en buitenmantel. 

De buitenkant van de klep heeft een aantal platte vlakken, die 

het mogelijk maken één vlies te volgen in zijn bewegingen vanuit 

twee richtingen van buitenaf. Voor een van deze richtingen is 

gebruik gemaakt van een (oppervlakte-)spiegel. Figuur 2.2 toont 

een foto van het klepmodel, als het in elkaar zit. Met behulp 

van een optiek, dat door de wand in de aorta is gebracht, kun

nen de vliezen vanuit de aorta waargenomen worden. 

De aorta wordt gevormd door een buis, die van binnen 

cilindrisch is. De binnendiameter bedraagt 9 cm. Om optische 

waarnemingen te kunnen verrichten, is de buitenkant van de aorta 

uitgevoerd met een viertal vlakke zijwanden. De aorta is in drie 

stukken uitneembaar. Een van deze stukken is de vaste uitstroom

tuit van het eigenlijke klepmodel. 
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2.2.2 De perfusie-opstelling 

Het stromend medium in het model is water. Dit water 

bevindt zich in een gesloten circuit. De perfusie-opstelling 

is ontworpen en gebouwd door E. Vaessen (Vaessen, 1977). In 

figuur 2.3 is de opstelling schematisch weergegeven. 

Door overlopen wordt tussen de reservoirs 2, 3 en 4 
een constant drukverschil gehandhaafd. Het drukverschil tussen 

de reservoirs 2 en 3 zorgt voor een voorwaarts te noemen stro

ming door het model, het drukverschil tussen de reservoirs 3 

en 4 voor de terugwaartse stroming. De aanvoer geschiedt met 

behulp van pompen vanuit het voorraadreservoir 1, waarin de 
afvoeren weer uitkomen. Met de regelaars kan zowel de voor

als de terugwaartse stroming geregeld worden. Een regelaar 

bestaat uit twee ronde schijven met een sleuf erin. Door een 

van beide schijven te verdraaien wordt de doorstroomopening 

gevarieerd. De draaibare schijven worden aangedreven met be

hulp van regelbare elektromotoren. In figuur 2.4 is het snel

heictsverloop in de aorta gegeven bij een gesloten stand van 

regelaar 2 en een constante hoeksnelheid van regelaar 1. Op 

de methode van de snelheidsmeting wordt ingegaan in paragraaf 

2.2.3. 
Tussen de regelaars en het klepmodel in bevindt zich 

een buffervat. Het doel van dit buffervat is ervoor te zorgen 

dat er een laminaire, wervelvrije stroming aan de ingang van 

het klepmodel bestaat. Het vat bestaat achtereenvolgens uit 

een verwijding, een rustvat en een vernauwing. In het rust-

vat bevinden zich een aantal lange smalle kanaaltjes, die een 

hele dwarsdoorsnede van het vat opvullen. Achter deze kanaal

tjes wordt de snelheid in radiële richting zeer klein veronder

steld ten opzichte van die in axiale richting. Een tweetal 

draadzeven zorgen daarna voor een uniforme snelheidsverdeling 

in het rustvat. De vorm van de vernauwing is zodanig, dat het 

aangeboden vlakke stromingsprofiel in het rustvat onvervormd 

het klepmodel binnentreedt (Vaessen, 1977). Figuur 2.5 laat 

het klepmodel ingebouwd in de perfusie-opstelling zien. Links 

van het model is het buffervat te zien. 
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fig. 2.4 Een snelheidsverloop in de aorta bij 

een gesloten stand van regelaar 2. 

(vm=5,6 cm/s, T=9 s) 

fig. 2.5 Een foto van het klepmodel ingebouwd 

in de perfusie-opstelling. 

1 



2.2.3 Snelheidsmetingen 

De snelheidsmetingen zijn verricht met een anemo

meter systeem van het merk Thermo Systems Inc. type 1054 B. 
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De sonde is er een van het kegelvormige hitte-film model (1461). 

In figuur 2.6 is een schematisch voorstelling gegeven van de 

sonde. Het controlesysteem zorgt ervoor dat tussen de punt van 

de sonde en zijn omgeving een temperatuurverschil blijft gehand

haafd van 40 K. Voor snelle slihgeringen in de omgevingstem

peratuur wordt automatisch gecompenseerd met de compensatie

sonde 1310 W. Het systeem is voorzien van een gelineariseerde 
output. Om problemen tijdens: de terugstroming met de richtingsge~ 

voeligheid te voorkomen is de sonde in de aorta loodrecht op 
de stroming gericht. In de sinus is de punt van de sonde lood

recht op de as van de aorta en evenwijdig aan de bovenwand van 

de sinus gericht. Voor deze positionering is gekozen op basis 

van de veronderstelling, dat in de sinus snelheidscornponenten 
in het vlak loodrecht op de as van de aorta van ondergeschikt 

belang zijn. 

150mm 

·· ~Cmm 
Lstainless Steel 

Tubing 

Hot film 

1 

fig. 2.6 Een schematische voorstelling van 

de snelheidsgevoelige sonde. 

De output is geregistreerd op een twee kanaals Y-t recorder 

(Hewlett- Packard 7046 A). De ijking van de anemometer is 

gebeurd met een andere techniek om snelheden te meten, de 

waterstofbellentechniek. 
De waterstofbellentechniek berust op een manier om 

de stroming te visualiseren, die beschreven is door Merzki~ch 
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(1968) en die gebruik maakt van het principe van de elektro-
.. 

lyse. De kathode is een dunne platina draad ( ~ 20 pm), die 

in vertikale richting in de aorta geplaatst is. De anode is 

een roestvrij stalen plaat die aangebracht is in reservoir 3. 
Periodiek worden aan de kathode waterstofbelletjes gegenereerd 

door een blokspanningsgenerator. De stationaire aanstroomsnelheid 

is bepaald uit de breedtes van de blokken waterstofbellen en de 

pulstijd. Voor de breedte van een blok wordt de gemiddelde waarde 

van vijf metingen op verschillende plaatsen in het blok genomen. 

Dit werd gedaan aan de hand van ·OP video geregistreerde beelden. 

De standaarddeviatie van het gemiddelde,vermenigvuldigd met de 

Student-t waarde, geeft het 95% onnauwkeurigheidsinterval van 

de meting. 

In figuur 2.7 is de output van de anemometer vergele

ken met de snelheid, zoals die gemeten is met de waterstofbellen

techniek. De waarde van de output van de anemometer is de ge

middelde waarde, die bepaald is uit een meting van ongeveer 

50 s. Rond de gemeten waarden zijn 95 % betrouwbaarheidsinter

vallen aangegeven. Zoals blijkt uit figuur 2.7, mag de output 

van de anemometer lineair afhankelijk van de snelheid veronder

steld worden. 

2.2.4 Registratie van de vliesbeweging 

Met behulp van video is de beweging van de vliezen, 

gezien met het optiek vanuit de aorta vastgelegd. Met behulp 
van een video-wiper en een tweede camera werd gelijktijdig 

het beeld van een teller in beeld gebracht, die bediend werd 

door een micro-switch op regelaar 1. Zodoende is een koppeling 

verkregen van de vliesbeweging met het snelheidsverloop in de 

aorta. In figuur 2.8 is een camera-opstelling te zien, waarmee 

de vliezen tegelijkertijd uit verschillende hoeken geregis

treerd kunnen worden. 

Uit de beelden van de vliezen is de sluitingsparameter 
À

2 bepaald, die gedefinieerd is als het minimale momentane door

stromingsoppervlak gedeeld door het doorsnedeoppervlak van 

de aorta. Waargenomen i~dat tijdens alle experimenten het 

minimale doorstromingsoppervlak omsloten werd door de vrije 
randen van de vliezen. 



6--~--~--~--~--~~ 

u 
[V) 5 

t 4 ~-1----t----+-----IL 

1 

1 

fig. 2.7 

2 3 4 5 6 
- "a [cm/s] 

De output van de anemometer uit

gezet tegen de snelheid zoals die 
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fig. 2.8 Een foto van de opstelling 

met twee cam~ra 1 s. 
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De waarde van A2 is bepaald door het momentane cpper

vlak omsloten door de waargenomen vliescontour te delen door 

het oppervlak, dat omsloten wordt door de contour als de vliezen 
zich in het verlengde van de aortawand bevinden. Omdat de lens 

van het optiek zich slechts op een afstand van 14 cm van de 

vliestoppen bevond, trad perspektivische vervorming op van het 

waarg_enomen beeld. Voor twee metingen is systematisch nagegaan 

of deze vervorming een grote systematische fout introduceert 

in de bepaling van À2
• Hiertoe zijn de waargenomen vliescon

touren punt voor punt getransformeerd naar een projektie in een 

vlak loodrecht op de as van de aorta. Daarna is weer het quo

tiënt bepaald van het momentane doorsnee-oppervlak en het 

oppervlak, dat de vliezen omsluiten als ze in het verlengde lig

gen van de aortawand. Deze waarden vertoonden een afwijking 

van de waarden van À2 die rechtstreeks bepaald zijn aan de hand 

van de waargenomen vliescontouren van ten hoogste 0,01. De waar

den van de sluitingsparameter hierbij bedroegen 1>l 2 >0,6. 
Omdat gebleken is voor de verschillende metingen, dat de 

spreiding in de waarden van À2 groter was dan 0,01, is verder 

afgezien van de laatste zeer bewerkelijke methode om À2 te 

bepalen. 

2.3 Theoretisch sluitingamodel 

Van Steenhoven en Van Dongen (1979) hebben een verkla

rend theoretisch model opgesteld voor de beginfase van de klep

sluiting. Aangenomen wordt, dat de aorta een starre cilinder 

is met een straal R en dat de vliezen samen een afgeknotte kegel 

vormen. In figuur 2.9 is deze geometrie schematisch weergegeven. 

De druk en de snelheid net stroomopwaarts van de klep zijn res-

Aorta 
-·--- -~· 

x----

R 

fig. 2. 9 

Een schematische 

weergave van de 

klepgeometrie in het 

theoretische slui
tingsmodel. 
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pektievelijk p 0(t) en u 0(t). De lengte van een vlies is L. 

De stroming wordt quasi~eendimensionaal beschouwd. Er wordt 

aangenomen dat de vliezen geen drukverschil kunnen weerstaan, 

en zich bewegen volgens een kegel. 

Omdat de vliesvorm is voorgeschreven kan deze drukvoorwaarde 

niet lokaal opgelegd worden langs het vlies. In plaats daar

van wordt het gemiddelde drukverschil over de vliezen nul ver

ondersteld. In tweedimensionale modelexperimenten (Van Steen

hoven en Van Dongen) hebben de bevindingen geleid tot de ver

onderstelling, dat in die situatie de momentane drukvariaties 

in de sinus verwaarloosbaar klein zijn ten opzichte van die 

in de hoofdstroom. Ervan uitgaande, dat dit ook geldt voor de 

driedimensionale situatie wordt de druk in de sinus uniform 

verondersteld en gelijk genomen aan de aortadruk bij de toppen 

van de vliezen. 

De plaatselijke straal van de kegel is uit te drukken 

in x volgens r = R (1-(1-À)x/L). De continuïteitsvergelijking 

voor de stroming in de kegel luidt 

Met de vergelijking van Bernoulli in de vorm 

1 2 1 2 a x 
p(x,t) = Po + "2"pu0 - "2"pu - Päf /udx' 

0 

en de vergelijking (2.1) karr de volgende eerste-orde benadering 
voor de drukverdeling in de kegel gevonden worden: ·-------

p(x,t) + 1 x3 d 2 ~ x2 d~ 
= Po 3P~ dt2 + 2Puo L dt + 

du 0 2 x2 du 0 
-px dt - (1-~) (2p'È uo +Pï_:- dt) (2.2) 

Het gemiddelde drukverschil over het vlies is nul veronder

steld, wat leidt tot een differentiaalvergelijking in À met 

À
2

=A/A0 die geldt voor kleine waarden van 11-ÀI: 

d2
À 

2 
1 duo 2 duo 16 uo dÀ u a 8 -- + 3 L dt (1-À)(4- + 3 1 dt ) = 1ëft ( 2. 3) 

dt 2 L2 

Gesteld wordt dat de vertraging inzet op t=O. 
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2.4 Opzet van de experimenten 

2.4.1 Beginfase van sluitin~ 

Bij de experimenten aan de beginfase van de sluiting 

is aan de klep een snelheidsverloop aangeboden, dat van een 

maximale snelheid vm afnam in een vertragingstijd T tot een 
snelheid nul. v bedroeg telkens 5,6 cm/s. De vertragingstijd m 
werd beurtelings 9 s en 6 s genomen. De vertragingstijd van 9 s 

stemt overeen met een fysiologische waarde van het getal van 

Strouhal, welke ook gebruikt is bij de tweedimensionale model

experimenten van Van Steenhoven en van Dongen (1979), terwijl 

T = 6 s correspondeert met de waarde van het Strouhalgetal be

horend bij de experimenten van Bellhouse en Talbot (1969). Om 

bij een bepaald snelheidsverloop de snelheden in de sinus te 

variëren is de vertraging zowel ingezet onmiddellijk na het 

versnellen van de stroming als vanuit een stationaire aanstro

ming van de klep. 

Bij de meting van instationaire snelheidsverlopen 

werd uitgegaan van de lineariteit van de anemometer. Voor de 

snelheidsbepaling in de aorta werd op een aantal tijdstippen 

de snelheid gemeten. Uit vijfherhalingen werd de gemiddelde 

snelheid en een 95% betrouwbaarheidsinterval hiervoor bepaald. 
Door de meetpunten werd met de hand een zo goed mogelijk 

passende curve getrokken. De snelheidsmetingen in de sinus 

werden verricht op 3 mm onder de top van de sinus. Uit tel-

kens vijf herhalingen werd op een aantal tijdstippen de ge

middelde snelheid en een 95% betrouwbaarheidsinterval bepaald.De 

ononderbroken kromme is hier het verloop van een karakteris

tieke meting. 
De tijdkoppeling van de snelheidsmetingen met de 

vliesbewegingen geschiedde door met de hand een tijdmarkeer

der te bedienen. De fout die hierbij gemaakt werd,bedroeg 

ten hoogste 0,1 s en droeg een toevallig karakter. 
Voor de bepaling van het verloop van de sluitings

parameter werd als volgt te werk gegaan. Uit telkens vijf me

tingen is de gemiddelde waarde van À 2 op een bepaald tijdstip 

bepaald en is een 95% betrouwbaarheidsinterval hiervoor aan
gegeven. Door deze meetpunten is met de hand een zo goed 
mogelijk passende curve getrokken. Bij het bepalen van de slui-
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tingsparameter is er van uitgegaan, dat de sluiting onverstoord 

verliep als de vliezen nagenoeg symmetrisch bewogen. Vliesre

gistraties, die een grote asymmetrie vertoonden zijn buiten be

schouwing gelaten. De oorzaak was dan vaak de aanhechting van 

een luchtbelletje of wat vuil op een van de vliesjes. 

In eerste instantie is er een poging gedaan de experi

menten te doen met vliezen van siliconenrubber met een dikte 

van 20 ~m en een vorm, zoals die gegeven is in figuur 2.10. 

Deze vliezen waren zodanig aan het frame bevestigd, dat ze in 

de geopende stand in het verlengde van de aortawand lagen. Al 

bij een zeer vluchtige proefneming bleek, dat deze vliezen onder 
invloed van hun eigen gewicht een dusdanige beweging uitvoerden, 
dat afgezien is van het uitvoeren van verdere experimenten met 

deze vliezen. 

Vervolgens ZlJn er vliezen vervaardigd van een folie 

(Makrofol KG) met een dikte van 2 ~m. Ook deze vliezen kregen 
de vorm zoals weergegeven in figuur 2.10. De bevestiging ge

schiedde door de vliezen op een buis te leggen die paste in het 
bevestigingsframe. Het frame werd over de buis geschoven tegen 

het vlies aan. Het vlies werd dan vastgeplakt met een randje 

siliconenkit met een dikte van ongeveer 1,5 mm. Voor de beknopt

heid wordt in het vervolg van het verslag naar deze vliezen ver
wezen als vliezen van de (vlies)vorm I. 

fig. 2 .10 

De omtrek van de beide 
vliesvormen, uitgespreid 

in een plat vlak. 

Vliesvorm I 

----- Vliesvorm II 

De experimenten zijn herhaald met vliezen van het~ 

zelfde materiaal en dikte, maar met een andere vorm. Deze vlies
vorm is gegeven in figuur 2.10 . Deze vliezen zijn te "ruim" 
voor het klepmodel. In gestrekte stand zouden deze vliezen aan 
de top 1 cm de sinus in steken, hetgeen zou leiden tot een 
waarde voor À 2 = 1,32. De motivering voor de keuze van deze 

vliesvorm is gegeven in paragraaf 2.6.3. Deze vliezen worden 

in het vervolg vliezen van de (vlies)vorm II genoemd. 
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2.4.2 Terugstroomfase 

De experimenten aan deze fase van de sluiting wer

den verricht met vliezen van de vorm I. Aan de klep werd een 

snelheidsverloop aangeboden, dat afnam van een maximale snel

heid vm tot een snelheid in de omgekeerde richting. De ver

tragingstijd T is in dit geval genomen als de tijd, waarin 

de regelaar 1 vanuit de geheel geopende stand doordraaide 

tot de stand, waarin in de stationaire toestand de flow 

door de aorta nul was. Het moment waarop de stroming omkeert, 

is namelijk niet eenduidig voor het hele stromingskanaal. 

Regelaar 2 kreeg hierbij een vaste stand. De mate van terug
stroming werd zo ingesteld, dat de vliezen juist gesloten werden. 

Een grotere terugstroming zou geleid hebben tot het stukgaan van 

de vliezen. 

2.5 Algemene experimentele resultaten 

2.5.1 Beginfase van de sluiting 

In de figuren 2.11a-2.14b is voor de verschillende 

vliesvormen en vertragingstijden, beurtelings uitgaande van 

een instationaire en een stationaire beginsituatie ge-

geven: 1) het snelheidsverloop in de aorta, 2) het snelheids

verloop in de sinus, 3 mm onder de top en 3) het verloop van 

de sluitingsparameter. Er zijn ook snelheidsmetingen verricht 

op andere afstanden tot de top van de sinus. Op een afstand 

van meer dan 10 mm van de top was er geen meetbare snelheid 

waar te nemen. Op 3 mm onder de top waren de gemeten snelhe

den maximaal. Verder naar de top toe of er van af werden de 

gemeten snelheden kleiner. 

In het plaatje voor de sluitingsparameter is ook 

telkens het verloop van À 2 gegeven, zoals dit voorspeld werd 

door het theoretische mod~l uit paragraaf 2.3. Hierin is 

als snelheidsverloop in de aorta een lineair verloop inge

vuld volgens u(t) = vm(l-t/T~ 
In figuur 2.15 zi~n de contouren van de vliesvormen 

I en II op verschillende tijdstippen van de vertraging van de 

hoofdstroming gegeven. Hierbij bedroeg de vertragingstijd 9 s 

en is de vertraging ingezet vanuit instationaire toestand. 
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fig. 2.11a Het verloop van (van boven naar beneden): 

1) De snelheid in de aorta 

2) De snelheid in de sinus 

3) De sluitingsparameter 

(vm=5,6 cm/s; t=9 s; Vliesvorm I) 
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(v =5,6 cm/s; -r=9 s; Vliesvorm I) m 
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fi!2;. 2.12a Het verloo;- vnn (va.Il boven naar beneden): 

1) De snelheid in de aorta 

2) De snelheid in de sinus 

3) De sluitingsparameter 

(v =5,6 cm/s; 1=6 s; Vliesvorm I) m 
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fig. 2.12b Het verloop van (van boven naar beneden): 

1) De snelheid in de aorta 

2) De snelheid in de sinus 

3) De sluitingsparameter 

(v =5,6 cm/s; T=6 s; Vliesvorm I) m 
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3) De sluitingsparameter 
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(vm=5,6 cm/s; T=9 s; Vliesvorm II) 
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(v =5,6 cm/s; T=9 s; Vliesvorm II) m 
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II) 
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(vm=5,6 cm/s; T=6 s; Vliesvorm II) 
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2.5.2 Terugstroomfase. 

De waarnemingen aan deze fase van de sluiting heb

voornamelijk een kwalitatief karakter gehad. Hier volgen en

kele globale indrukken die verkregen zijn. 

1) Bij vertragingstijden T~5,5 s was op het moment, dat de 

stroming omkeerde de klep nog zover geopend, dat de vliezen 

door de terugstroming opfrommelden en de klep niet geheel 

sloot. 

2) Bij vertragngstijden T<4,5 s kromde de vliezen zich al 

tijdens de beginfase van de sluiting in axiale richting. De 

kromming werd soms zo groot (bij T<2,5 s), dat de vliesrand 

omklapte onder invloed van de terugstroming en de klep niet 

meer sloot. 

3) In de fysiologische situatie wordt de klep geheel gesloten 

onder invloed van een terugstroming die blijft aangroeien, tot

dat de klep geheel gesloten is. Dit kan in de modelopstelling 

met de gebruikte vliezen niet nagebootst worden. De terug

stroming die dan nog zou bestaan, als de vliezen de aorta hele

maal afsluiten, is te groot en zou gekeerd moeten worden 

door de vliezen, die te zwak zijn om het drukverschil, dat 

hierbij zou ontstaan, te weerstaan. 

4) In het geval van een geheel sluitende klep bij T=5,2 s 

trad nagenoeg geen kromming van het vlies in axiale richting 

op, zolang de klep niet helemaal dicht was. In het geval, 

dat er nog een terugwaarts gerichte stroming bestond, als de 

de klep helemaal dicht was, bolden de vliezen uit. Dan ont

stond er wel een duidelijke kromming in axiale richting van 

de vliezen. 

In figuur 2.16 is voor een totale klepsluiting het 

globale verloop van de snelheid in de aorta aan de hand van 

de standen van de regelaars 1 en 2 gegeven. In dezelfde figuur 

is ook het gemeten verloop van de sluitingsparameter weerge
geven. 
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2.6 Een analyse van de invloeden op de beginfase 

van de sluiting. 

2.6.1 De invloed van de sinuswervel. 

~2.26-

In figuur 2.17 zijn achtereenvolgens gegeven voor de 
metingen aan vliesvorm I bij T=6 s: 1) twee karakteristieke 
snelheidsverlopen in de sinus als de vertraging van de hoofd
stroming ingezet wordt vanuit een stationaire en een instatio

naire beginsituatie, en 2) de bijbehorende verlopen van de slui
tingsparameters. De snelheden in de sinus als de vertraging 

van de hoofdstroming ingezet wordt vanuit de instationaire be
ginsituatie, zijn groter dan wanneer dit gebeurt vanuit de sta
tionaire beginsituatie. Het verloop van de beide sluitings
parameters verschilt echter niet merkbaar, zodat geconcludeerd 
kan worden, dat de grootte van de sinuswervel niet kritisch van 
invloed is op het sluitingsgedrag. 

2.6.2 De invloed van de waarde van het getal van Strouhal. 

In figuur 2.18 is het verloop van de sluitingspara
meters uit de figuren 2.11a en 2.12a samengevoegd. Hierin is 
duidelijk te zien, dat voor de grootste waarde van Str de slui
ting zich relatief sneller voltrekt. Dit houdt tevens in, dat 
op t=T de sluiting dan verder gevorderd is. Vergelijking van 
de experimenten met de vliezen van vorm II leidt tot dezelfde 
bevinding. Ook door het theoretische model wordt een snellere 
sluiting in de beginfase voorspeld voor de grootste waarde van 
het getal van Strouhal. 

2.6.3 De invloed van de vliesvorm. 

Vliesvorm I is gekozen, omdat deze vliesvorm een 
goed gedefiniëerde beginstand heeft, die tevens leidt tot 
À2 =1. Een vergelijking met de experimentele resultaten van 
Bellhouse (À 2 =0,3 op t=T) en de dierexperimenten van Van Steen
hoven (0,2<À 2 <0,4 op t=T) leert, dat de klep in de modelsituatie 
met vliesvorm I minder ver gesloten is op t=T dan men zou ver-

wachten. De vraag rees of dit een artefact van de opstelling 
was, dat ge!ntroduceerd werd door de keuze van de vliesvorm. 
Doordat de klep met de vliezen van vorm I ook na enige tijd, 
n~n~t. nP vP~t.~~~in~ was in~ezet_ no~ ~een bewe~in~ vertoonde 
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fig. 2.17 Het verloop van de snelheid in de sinus en de 

sluitingsparameter vanuit een stationaire en 

een instationaire beginsituatie. 

(v =5 6 cm/s· ~=6 s· Vliesvorm I) 
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en geheel geopend bleef, ontstond het vermoeden dat de vliezen, 
zolang ze geheel geopend waren, wellicht een drukverschil kon
den weerstaan. 

Om hierover meer gefundeerde uitspraken te kunnen 
doen is een vlies van de vorm I in gestrekte stand in de dro-
ge lucht met zeer dunne papiersnippertjes belast, die er zo egaal 
mogelijk over verdeeld werden. Pas bij een belasting pkr met 
een orde van grootte O(pkr)=0,05 Pa bleek het vlies plotseling 
niet-elastisch door te buigen; het vlies vertoonde dus een 
weerstand tegen vervorming. Wel dient vermeld te worden, dat 
de methode met de papiersnippertjes om de kritische druk te be
palen een zeer onnauwkeurige was, zodat er slechts sprake kan 
zijn van een afschatting van de orde van grootte. Of deze weer~~ 
stand tegen vervorming een rol ·speelt bij de klepsluiting leert 
een schatting van de druk die zou kunnen ontstaan over het vlies 
in de experimentele modelsituatie. De orde van grootte van deze 

druk phydr is afgeschat met O(phydr)=~pLau/at. Voor T=9 s leidt 
dit tot O(phydr)=0,2 Pa. Omdat geldt dat O(pkr/Phydr) = 0,25 , 
kan een invloed van dit effekt op de klepsluiting niet uit
gesloten worden. 

Vervolgens is er gezocht naar een vliesvorm die 
deze weerstand tegen vervormen niet of veel minder heeft. Geko
zen is voor vliesvorm II. Weliswaar kan deze vliesvorm in de 

gestrekte stand een druk wearstaan die ongeveer gelijk is aan die 
bij vliesvorm I, maar het vermoeden bestond, dat de vliezen 
al bij stationaire aanstroming van de klep een vervormde stand 
aan zouden nemen. In figuur 2.15 is te zien, dat de vliezen op 
het moment dat de vertraging van de stroming in de aorta in
gezet wordt , al een vervormde stand innemen. Een aanwijzing 
voor de keuze van vliesvorm II was het feit, dat Bellhouse 
melding maakt van vliezen in zijn modelopatelling, die de sinus 
insteken. In de literatuur is echter geen motivering hiervoor 
gevonden. 

In figuur 2.19 is het verloop van de sluitingspara
meter uit de figuren 2.11b en 2.13b samengevoegd. Te zien is, 
dat de klep met vliesvorm II sneller en verder sluit dan die met 
vorm I. In figuur 2.14, overeenkomend met de situatie met vlies
vorm II en hetzelfde getal van Strouhal als voor de metingen 
van Bellhouse gold (Str=0,13), is te zien, dat de waarde van 
de sluitingsparameter op t=T overeenkomt met de bevinding van 
Bellhouse. Ook sluit de waarde van À 2 uit figuur 2.13op t=T bij de. 

metingen van Van Steenhovenaan. 



Uit figuur 2.15 blijkt bovendien, dat vliesvorm II 

een uitwijking bij de commissuren toelaat, terwijl bij vlie
zen met vorm I er geen uitwijking bij de commissuren waarge
nomen is. Juist deze uitwijking bij de commissuren vormt een 
effektievere afsluiting van de aorta naarmate de sluiting ver
der is gevorderd. Ook sluit deze vorm van de vliescontour be

ter aan bij de in het theoretische model veronderstelde kegel
vorm van de vliezen. 

2.6.4 Een vergelijking met het theoretische model. 

In vergelijking met het theoretisèhvoorspelde ver
loop blijft de sluiting van de modelklep met vliezen van de vorm 
I ver achter. (Zie figuren 2.11 en 2.12). Dit is niet vreemd 
in het licht van de beschouwing in paragraaf 2.6.3. 

De vergelijking met de theorie van de experimenten 
met vliesvorm II is moeilijk te maken. In de experimentele 
situatie is niet voldaan aan de beginvoorwaarde dat À 2 =1 op 
t=O. Een aanpassing van het theoretische model aan deze be
ginconditie is problematisch, omdat À2 >1 voor de stationaire 
aanstroming van de klep een niet stabiele toestand is. Het model 
is dan dus niet meer in overeenstemming met de fysische rea
liteit. Wel is te zien, dat de experimenteel bepaalde krommen 

in de figuren 2.13 en 2.14 vanaf t=O nagenoeg evenwijdig lo-
pen met het theoretisch voorspelde sluitingsverloop onder de 
gebruikelijke begincondities. Dit suggereert, dat de afwijking 
tussen het theoretische en het experimentele sluitingsverloop 
alleeneen gevolg is van de afwijkende beginvoorwaarde. Het 
blijkt dus, dat het aluitingsverloop van het klepmodel met 

vliesvorm II in zekere zin beter aansluit bij het theoretische 
model dan het verloop van de sluiting van het klepmodel met 
vliezen van vorm I. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in 
het feit, dat in het geval van vliesvorm Il er een betere over
eenkomst is met de veronderstelde condities in het theoretische 
model. Deze vliesvorm heeft namelijk, in tegenstelling tot 
vliesvorm I, geen of nauwelijks een weerstand tegen vervorming, 
en dus zal ook het drukverschil over de vliezen zeer klein 

blijven. De waargenomen vliescontouren tijdens de beweging 
van vliezen met vorm II sluit bovendien redelijk aan bij de in 
het theoretische model veronderstelde kegelvorm, hetgeen voor 
vliesvorm I in veel mindere mate geldt. (Zie paragraaf 2.6.3.) 
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2.7 Conclusies 

Het experimentele onderzoek, dat verricht is aan 

een driedimensionale modelopstelling van de aortaklep die 

geschaald was op de fysiologie met de getallen van Reynolds 

en Strouhal,heeft geleid tot de volgende conclusies. 

Betreffende de fase, waarin de sluiting ingezet wordt 

onder invloed van een vertraging van de hoofdstroming in de 

aorta: 

1) De sterkte van de sinuswervel, zo is gebleken, is 

niet kritisch van invloed op de beginfase van de sluiting 

van de klep in de modelsituatie. Ten gevolge van de na

gebootste geometrie en de verrichte schaling met de 

getallen van Reynolds en Strouhal is de overeenkomst 

van de modelsituatie met de natuurlijke aortaklep zo

danig, dat er geen reden is om te veronderstellen, dat 

deze uitspraak niet zou gelden voor de natuurlijke aorta

klep onder fysiologische omstandigheden. 

2) De beginfase van de klepsluiting in de experimentele 

situatie voltrekt zich relatief sneller bij de waarde 

van het Strouhalgetal Str=0,13 dan bij Str=0,09. Dit 

is in overeenstemming met de tendens die het theore

tisch model voorspeld. 

3) De vorm van de vliezen in de experimentele situatie 

kan zeer kritisch van invloed zijn op het verloop van 

de sluiting. Er zijn twee vliesvormen gebruikt . __ Bi-_j _vJi~_s_-:

vorm I bevonden de vliezen zich in geheel geopende stand 

in een cilindervorm in het verlengde van de wand van de 

aorta. Bij vliesvorm II vormden de vliezen daarentegen 

een stuk van een kegel die de vliezen veel meer bewe

gingsruimte bood dan de vliezen van vorm I hadden. Voor 

deze twee experimenteel toegepaste vliesvormen is ge

bleken, dat de vorm met de minste weerstand tegen ver

vorming vanuit de beginstand, die tevens een vliesuit

wijking in de buurt van de commissuren toestond (vlies

vorm II), een sneller verloop van de sluiting tijdens 

de beginfase te zien gaf dan de vorm die wel een weer

stand tegen vervorming en geen uitwijking bij de com

missuren vertoonde (vliesvorm I). 

4) In de modelexperimenten is geen volledige overeenstem-
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ming gevonden met het theoretisch voorspelde verloop van 

de beginfase van de sluiting. Gebleken is echter, dat 

in 8een enkele experimentele sltuntie aan alle condities 

die moeten gelden voor een overeenstemming met de theo

rie, voldaan was. In het geval van vliesvorm I was niet 

voldaan aan de veronderstelling, dat het gemiddelde 

drukverschil over het vlies nul is en dat de vliezen 

als een stompe kegel bewegen. In het geval van vlies

vorm II was niet voldaan aan de beginvoorwaarde, dat de 

vliezen in het verlengde van de aortawand liggen op 

het moment, dat de vertraging inzet. 

Betreffende de fase, waarin de klep geheel gesloten 

wordt onder invloed van een terugstroming in de aorta: 

De opstelling is niet geschikt gebleken om het slui

tingsverloop van de aortaklep tot het einde toe te 

bestuderen. Als men, in overeenstemming met de fysiolo

gische situatie, de snelheid in de aorta af laat nemen, 

totdat de klep gesloten is, zullen de vliezen kapot 

gaan, omdat ze niet in staat zijn om de terugstroming 

die dan nog bestaat te keren. B~ de experimenten kon 

de klepsluiting slechts voltooid worden onder invloed 

van een snelheidsverloop dat niet overeenkwam met de 

fysiologische realiteit. 

2,8 Mogelijke voortgang van het onderzoek. 

Samenvattend kan gesteld worden, dat er een tamelijk 

bevredigend inzicht is verkregen betreffende het mechanisme van 

de beginfase van de sluiting van de aortaklep en de parameters 

die hier een rol bij spelen. Met betrekking tot de optimale keu

ze van de vliesvorm dient nog vervolgonderzoek verricht te 

worden. Interessant in verband met de technische specifikaties 

voor kunstvlieskleppen is de vraag, of een kunstklep met vlie

zen van vorm I en van hetzelfde materiaal en dikte als in het 

model_in de fysiologischè situatie ook een gebrekkig sluitings

gedrag zou vertonen. Een schatting van de druk die opgebouwd 

kan worden over de vliezen in de fysiologische situatie aan de 
1 

hand van O(phydr)=2 pLau/at, levert O(phydr)=20 Pa. Voor een 

eerste schatting van de druk pkr waarbij de vliezen zullen gaan 
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vervormen, wordt een vlies vergeleken met een tweedimensionale, 

cirkelvormige boog, zoals die schematisch is weergegeven in 

figuur 2.20. De boog is vastgezet in de punten A en B, maar 

is rond deze puntE:n vr:i.j draaibaar. Volgens 'l' irnoshenko ( 19(J1) 

is de kritische belasting, waarbij de boog bezwijk~ gegeven door 

·TI)/ 3 = Eifta r 0 
- 1 3 met I-12d , d is de dikte 

van de boog, E de elasti

citeitsmodulus van het ma

teriaal, ro de kromtestraal 

en a de openingshoek. 

f(TI) is een funktie van 
a 

~ en is slechts afhankelijk 
a 
van de vorm van de door-

buiging. 

fig. 2.20 

Een schematische voor

stelling van de boog. 

Er vanuit gaande, dat de vlieze~ die een driedimensionale 

geometrie en aanhechting hebben, een weerstand tegen vervorming 

bezitten, die ook evenredig is met een materiaalconstante, een 

vormfaktor en met 1/r6, leidt dit tot een geschatte waarde voor 

pkr volgens O(pkr)=4,5 Pa. In de fysiologische omstandigheden 

zou dus gelden O(pkr/phydr) = 0,23. In de modelsituatie bedroeg 
deze verhouding 0,25. Door deze eerste, zij het zeer onnauwkeu

rige benadering van het probleem, wordt de indruk gewekt, dat 

ook in de fysiologische dimensionering de stijfheid van rond

gebogen platte vliezen de sluiting nadelig kunnen beïnvloeden. 

Er is dan ook te concluderen, dat dit probleem een verdere 
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studie verdient, temeer daar de dikte van biologische vlies

weefsels ongeveer 300 maal groter is dan die van het gebruikte 

folie. Het vermoeden bestaat, dat de insnoering in de vliezen 

bij de bevestiging in een natuurlijke aortaklep (Sauren, 1976) 

in dit opzicht een belangrijke rol speelt. 

De gebrekkige sluiting van de vliezen met vorm I 

in de beginfase leidde vaak tot het opfrommelen van de vlie
zen door de terugstroming in de aorta. Eerste oriënterende 

proefnemingen met vliezen van vorm II hebben de indruk gewekt, 

dat dit effekt dan niet optreedt. Het lijkt daarom zinnig om 

voor het vervolg van het onderzoek experimenten aan de terug~ 

stroomfase ook uit te voeren met vliezen van vorm II. Meer 

voor de hand liggend is het echter experimenteel onderzoek 

aan deze fase van de sluiting te verrichten met een modelklep 
die in staat is om een drukverschil in gesloten stand te weer

staan. Daartoe moet dan wellicht de opstelling ingrijpend ge
wijzigd worden, omdat sterker~ en dus dikkere vliezen, in de 
huidige opstelling tot verstorende graviteits~ en stijfheids

invloeden aanleiding zullen geven. 



HOOFDSTUK III 

Een eerste aanzet tot de modelmatige beschrijving van 

het stromingsgebeuren aehter een zojuist gesloten 

aortaklep. 

3.1 Inleiding 

-3.1-

Zoals onder andere blijkt uit de dierexperimenten 

van Van Steenhoven (paragraaf 1.4) bestaat er nog enige 

tijd na het sluiten van de aortaklep een terugwaarts gerichte 

stroming in de aorta. In figuur 3.1 is deze periode gearceerd 

aangegeven. De duur ervan bedraagt ongeveer 0,02 s.Tijdens 

deze periode wordt in de klep de stroming gekeerd. Hierbij 

ondergaat het klepweefsel een elastische uitrekking. Volgens 

Bernards en Beuman (1974} wordt door het keren van de stroming 

de klep, een deel van de aortainhoud en een deel van de 

aortawand in trilling gebracht, hetgeen zich uit in de tweede 

harttoon. 

Cara en Pedley (1978) verklaren op vergelijkbare 

wijze de eerste harttoon. Deze verklaring luidt als volgt. 

Doordat op het moment, dat de mitraalklep sluit, er een 

stroming terugwaarts naar het atrium gericht bestaat, moet 

de klep deze stroming keren. Hierbij rekken de vliezen uit 

en veren weer terug, waarbij het bloed weer in de tegenover

gestelde richting gestuwd wordt. Nadat de vliezen door hun 

evenwichtstand gegaan zijn, herhaalt dit proces zich . De 

trilling blijft volgens hen bestaan, totdat ze uitgedempt is 

door viskeuze effekten in het bloed en viskeuze eigenschap

pen van het klepweefsel. De evenwichtstand van het vlies 

gedurende deze periode zal niet gelijk blijven, omdat de 

ventrikeldruk toeneemt. Hierdoor zal het proces gemodificeerd 

worden, omdat de elastische eigenschappen van de vliezen niet 

lineair zijn. Toch kan het bovenstaande volgens hen als het 

basismechanisme van hoogfrekwente drukvariaties in het atrium 

en de ventrikel beschouwd worden, en juist deze drukvariaties 

veroorzaken de eerste harttoon. 

Van Renterghem (1978) onderscheidt twee bijdragen 

tot de totale volumeverandering, die de klep ondergaat ten
gevolge van een drukverandering, namelijk een vormverandering 

van de vliezen en een van de sinussen. Uit experimenten aan 
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varkensaortakleppen bleek, dat als reaktie op een drukvari

atie de volumeverandering van de sinussen tienmaal groter 

was dan van de vliezen. Ook uit de histologische bevindingen 

van Sauren (1976) kan geconcludeerd worden dat de sinus

wanden elastischer zijn dan de vliezen. 

Druk (mmH!) MS 

120 

100 

60 

60 

40 

20 

30 
20 

~ 

-................... _____ _ 

Fig. 3.1 
Gecombineerde curve van 
het drukverloop in de 
hartholten en in de uit
stroomvaten, de harttonen, 
de stroomsterkte in de 
aorta en de longslagader 
en het ECG. MS: sluiting 
van de mitraalklep, AO: 
opening van de aortaklep, 

1~1_~~~~~=~~~~~~~ 
j AS: sluiting van de aorta-

klep, MO: opening van de 

0 0,2 0,4 0,6 0.6 

l 
mitraalklep, TS: sluiting 
van de tricuspidaalklep, 
PO: opening van de pulmo
nalisklep, PS: sluiting 

t (sec) 
van de pulmonalisklep. 
(Bernards en Bouman (1974)) 

De doelstelling van de beschouwingen in dit hoofd

stuk is een aanzet te geven tot een beschrijving en een ver

klaring van de hydrodynamische verschijnselen, die zich voor

doen bij een zojuist gesloten aortaklep. Een belangrijk punt 

bij de modellering van dit soort verschijnselen is de vraag, 

of ze als quasi~eendimensionaàl besch~even kanneri~wo~de~~nf 

dat tweedimensionale stromingen essentieel zijn bij dit gebeuren. 

De belmgstelling gaat dan ook vooral uit naar de radiële 

snelheidsverdeling en drukopbouw in de klep en de aorta, in 

samenhang met de spankrachten in de klepweefsels en de aorta

wand. Op deze wijze zou dan een eerste koppeling gelegd kunnen 

worden tussen de mechanische en hydrodynamische aspekten van 

een aortaklep. 

Het direkt bestuderen van de fysiologische situatie 

is door de ingewikkelde geometrie en de variabele elastische 

eigenschappen van de klepweefsels niet haalbaar gebleken bin-
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nen dit afstudeerwerk. Hier is gekozen voor de bestudering 

van een probleem, waarin de fysiolo~che situatie slechts 

in zeer gestyleerde vorm is terug te vinden. Toch kan wel
licht een dergelijke vingeroefening aanwijzingen verschaffen 

voor de voortgang van het onderzoek. 

3.2. Probleemformulering 

Beschouwd wordt een tweedimensionaal vat met starre 

wanden. Aan een zijde is het vat afgesloten met een vlies, 

dat verondersteld wordt rekbaar te zijn. Deze stylerin& die 

in strijd is met de bevindingen van Van Renterghem is ge

kozen voor zijn eenvoud . Bij een beheersing van de problemen 
in dit geval, kan dan de stap naar een meer realistische con

figuratie gemaakt worden (zie ook paragraaf 3.7). De dikte van 

het vlies wordt zo klein verondersteld, dat het vlies als 

massaloos beschouwd kan worden en geen weerstand tegen buiging 

heeft. Aan de andere zijde is het vat afgesloten met een 

zuiger. Voor de zuiger wordt aangenomen dat die massaloos is 

en wrijvingsloos kan bewegen. Binnen het vat bevindt zich een 

vloeistof met dichtheid p. 

In de fysiologische situatie spelen de gebeurtenissen 

die in dit bestek van belang zijn, zich af binnen een tijds

interval van ongeveer 0,05 s4 Volgens Weinbaum en Parker ont

staat voor een geblokkeerde pijpstroming een door viskeuze 

diffusie een grenslaag langs de wanden van de pijp, nadat de 

stroming een niet viskeuze aanpassing aan de nieuwe randvoor

waarden ondergaan heeft. Een karakteristieke tijdmaat voor het 

aangroeien van de grens-laagdikte ö is volgens hen &'-!v, waar

in v de kinematische viscositeitscoëffiaent is. In het geval 

van de natuurlijke aortaklep zou dit na o,o5 s een grenslaag
dikte betekenen van ongeveer 0,4 mm. Tussen deze grenslagen in 

bevindt zich dan nog steeds een gebied waarin het stromings

gedrag als niet viskeus beschouwd kan worden. Dit geeft aan

leiding om de vloeistof binnen het vat, voor de beschrijving 

van de verschijnselen in het tijdintervalvlak na de klepslui

ting, niet viskeus te veronderstellen. 

In figuur 3.2. is het vat schematisch weergegeven. 
Aangegeven zijn een x,y-coördinatenstelsel en de oriëntering 

van de componenten van de snelheid y = (u,v). De vliesvorm 
wordt gegeven door de vliesuitwijking ~(y,t). De halve hoogte 
van het vat is h. De snelheid van de zuiger isu (t). z 
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De druk buiten het vat wordt voor de eenvoud nul 

verondersteld. Dit houdt in, dat de aortadruk in de beschouwing 

niet meegenomen wordt. Volgens Caro en Pedley (1978) wordt het 
probleem hierdoor eigenlijk gemodificeerd maar wordt het 

basismechanisme ervan niet aangetast. 

vi 
h 

~(y,t~ 
0 

vlies\ 
-h 

wand 

fJ, ?=0 
l 

x~ vLu 

Uz 
) 

zurger 

fig. 3.2 
Een schematische 
v.oorstelling van het 

vat. 

crezocht zal gaan worden naar een beschrijving van 
de snelheidsverdeling en de drukopbouw langs het vlies, als 
de zuiger, na in beweging gebracht te zijn, vrij kan bewegen. 

De werkwijze hierbij zal als volgt zijn. In paragraaf 3.3 
worden de beschrijvende vergelijking en de bijbehorende rand

voorwaarden opgesteld. Omdat het niet gelukt is voor dit 
probleem een algemeen geldende oplossing te vinden, zijn ver
volgens een aantal vereenvoudigendeveronderstellingen gemaakt, 

waarmee dan benaderendèoplossingen zijn gevonden. In paragraaf 
3.4. wordt een vliesvorm voorgeschreven. Een van de randvoor
waarden (de dynamische) wordt dan vervangen door een globaal 
geldende voorwaarde en de spankracht in het vlies wordt constant 
verondersteld. De fysische interpretatie hiervan is, dat het 
vlies met een constante spankracht i3 opgehangen, die zo 
groot is, dat de variaties in die spankracht ten gevolge van 
kleine uitrekkingen verwaarloosbaar zijn. Dit resulteert in 
een bewegingsvergelijking voor het vlies en beschrijvende uit

drukkingen voor de snelheids- en drukverdeling. Voor een speciaal 
geval zijn deze resultaten uitgewerkt. In aansluiting hierop 
wordt in paragraaf 3.5 de spankracht in het vlies afhankelijk 
van de rek van het vlies verondersteld. Onder verder dezelfde 
condities als in paragraaf 3.4 leidt ook dit tot een beschrij
vende vergelijking van de vliesbeweging, die voor een speciaal 
geval vergeleken zal worden met die uit paragraaf 3.4. Tenslotte 
wordt in paragraaf 3.6.wel de lokale dynamische randvoorwaarde 
toegepast. De eis, dat t (!h,t)=O, is echter vervallen. Dit kan 
gezien worden als een controle, of de vereenvoudigingen in de 
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in de paragrafen 3.4 en 3.5, met betrekking tot de vliesvorm 

en de dynamische randvoorwaarde, de oplossing essentieel aan

getast hebben. 

3.3 De beschrijvende vergelijkingen 

Omdat de s·troming op t=O in rust wordt verondersteld 

en als niet viskeus wordt beschouwd, zal ze tijdens de be

weging rotatievrij blijven. Omdat een vloeistof incompres

sibel is, kan een potentiaal ~ gedefinieerd worden die de 

stroming beschrijft volgens V~=y.Voor deze potentiaal geldt 

v2 q,=o . (3.1) 

Voor een afleiding hie;r-van zie Yossers (1968). 
In aanvulling op de Laplace~ergelijking dienen 

een aantal randvoorwaarden gegeven te worden. Om de oplos
singen op redelijk eenvoudige wijze een analytische vorm te 

kunnen geven, worden deze randvoorwaarden waar nodig geline

ariseerd, hetgeen aanvaardbaar is, omdat van de vliesuit

wijkingen verondersteld wordt dat ze zeer klein zijn. 
De normale componenten van de snelheid op de wanden 

moeten nul zijn. Dit leidt tot 

v=21=o als IYI=h (3. 2 ) 
ay 

De normaal component van de snelheid aan de zuiger 

is gelijk aan de zuigersnelheid uz(t). Voor kleine uitwijking
en van de zuiger leidt dit tot 

u=~<P..=u ax z als x=l ( 3. 3) 

met 1 is de afstand van de zuiger 

tot het vlies als dit geen netto
uitwijking heeft. 

De bewegingsvergelijking van het vlies kan gegeven 
worden door 

H(x,y,t)=x-~(y,t)=O. 

Uit dH/dt=O, (d/dt=a/at+y.v), volgt dan 

-~~+~~-~; ~=0 ter plekke van het vlies. Omdat voor 
kleine vliesuitwijkingen de term a~;ay erg klein zal zijn 
en de term a~/oy nergens groter zal zijn dan de orde van 
grootte vanacp/ox, wordt de kruisterm in deze uitdrukking in de 
gelineariseerde benadering verwaarloosd. Dit geeft dan 

op x=O . (3.4) 
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De formules (3.2), (3.3) en (3.4) vormen de kinematische 

randvoorwaarden. 

De set van randvoorwaarden wordt gecomplementeerd 

met een dynamische randvoorwaarden. Uitgegaan wordt van de 

wet van Bernoulli in de vorm p/p+~V 2 +acp/at=c(t). 

Hierin is p de lokale druk, V= IYI en c een constante, die 

niet plaatsafhankelijk is. In de gelineariseerde benadering 

is de bijdrage van de term ~v2 te verwaarlozen op grond van 
het volgende. v2 is van de orde van grootte ~~J~ waarin w een 

karakteristiek~ slingerfrekwentie van het systeem is, en ~xz 

de grootte van de zuigeruitwijking. De term acp/at is van de 

orde van grootte van ~xzwlw.Voor het quotiënt van deze termen 

geldt dan: 2 2 

V2 x IJ· . Axz 2 
= 0 ( . z 2. 2 = 0\-1- < < 1. 

a <Plat 
~xzlw 

De oplossing van ~ wor~t geschreven in de vorm 
Als dit in 

de gelineariseerde vorm van de wet van Bernoulli ingevuld 
wordt voor een willekeurig punt en een punt juist bij de 

zuiger, wordt gevonden: 

Omdat de term üzl uitsluitend van de tijd afhangt,moet ook 
de som van de overgebleven termen van het rechter lid van 
de vergelijking uitsluitend van de tijd afhangen. Dan is het 

ook mogelijk een nieuwe~ in te voeren waarvoor geldt: 
.E + ~ = ü 1 d t a $ - a cp P I a L:"' I ·· 
p at z om a äf = at - p x= 1 - ät '+' n x= 1 · 

In het vervolg wordt $ weer geschreven als cp en geldt voor 

een punt juist binnen het vlies 

( 3 . 5 ) 

De druk juist binnen het vlies kan ook gerelateerd worden 

aan de buitendruk van het systeem die nul verondersteld is. 

Voor de drukval over het vlies, en hier dus voor de druk juist 

binnen het vlies, wordt een uitdrukking gevonden met de wet 
van Laplace p = F/r0 Hierin is r0 de kromtestraal van het vlies 
en F de spankracht in het vlies. Voor de kromtestraal geldt 

2_ = ,a~~)/(l+(~)2)3/2 
r 0 ay2 ay 

In gelineariseerde vorm, immers ca~/ay) 2 <<1 ' leidt dit tot 

p = F~;~ (3.6) 
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Gelijkstellen van de drukken in de formules (3.5) en (3.6) 
leidt dan tot een lokaal langs het vlies geldende dynamische 
randvoorwaarde. 

Zoals al vermeld in paragraaf 3.2 is het niet gelukt 

de oplossing van het probleem, zoals dit nu geformuleerd is, 

te vinden. In de volgende paragrafen zullen een aantal ver

eenvoudigingen aangebracht worden, die leiden tot benaderende 

oplossingen. Voor het vervolg is het resultaat van een toe

passing van de integrale impuls-behoudwet nuttig. Er moet 
d gelden dat dt!!/pudt = Kx 

V(t) 

V(t) is het totale meebewegende 

volume, dt is een infinitesimaal 

volume elementje en ~ is de to
tale kracht in de x-richting die 
op de vloeistof werkt. 

Voor ieder doorsnede geldt volgens de continuïteitsvergelijk

ing, dat de gemiddelde sneldheid in de x-richting gelijk is 
aan uz. Bij eerste benadering geldt de gelineariseerde vorm 

van de wet van impulsbehoud: 

~t!J/pudt = Kx 
V 

met V is het volume van het vat in 
zijn ruststand. 

Kx wordt berekend door de uitdrukking voor de druk (3.6) te 

integreren over de breedte van het vat. Dit leidt tot de 
globale dynamische randvoorwaarde 

3.4 Een eerste benaderende oplossing. 

3.4.1 De beschrijvende vergelijkingen 

(3.7) 

Omdat een vrijlaten van de vliesvorm niet tot een 
oplossing geleid heeft, wordt nu een vliesvorm voorgeschreven. 
Daarbij komt de lokale dynamische randvoorwaarde te vervallen 
en wordt de globale dynamische randvoorwaarde (3.7) van toe
passing. 

De vliesvorm wordt verondersteld parabolisch te zijn 
gedurende de hele beweging volgens 

2 
~(y,t) = ~(O,t)(~-1). 

h 
(3.8) 
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Gesteld wordt, dat op t~o de vliesuitwijking maximaal is in 

de negatieve x-richting. De spankracht F in het vlies wordt 

voor de eenvoud constant verondersteld. 

Samen met de Laplace-vergelijking (3.1) en de kine

matische randvoorwaarden (3.2}, (3.3) en (3.4) vormt dit het 
stelsel beschrijvende vergelijkingen. 

3.4.2 De srtelheids ... en: drukverdelirtg. 

In appendix 1 is een volledige afleiding gegeven van 

de snelheidspotentiaal. Direkt uit de dynamische randvoorwaarde, 

met de daarin ingevulde parabolische vliesvorm, en de conti
nuïteitsvergelijking volgt een differentiaalvergelijking voor 
de verplaats:ing van het vliesmidden. 

.. 3'F 
~a + plhlo = 0 

waarvoor de beginvoorwaarden zijn: s0 (0) is maximaal in de 

negatieve x-richting en a~ 0 /at=O op t=O. De oplossing hiervan 

is sa = s0Fcoswt, w2 =3F/plh~ Uitgedrukt in de zuigersnelheid 

uz=Uzsinwt luidt de snelheidspotentiaal: 

6hU (-~2n ( nrrx/h+ nrr(21-x)/h) al{ z e e . 
~ = Uzxsinwt + ~ - 3 3 2 l/h .cosnrry/h}slnwt 

n-1 n 71' ( 1-e 7rn ) 
(3.9) 

De snelheidsverdeling kan nu remmtreeks berekend 

worden uit V~=v en de uitdrukking voor ~. Dit resulteert dan 

in 

en 

u = a~ a x 

6U (-1)n ( nrrx/h nrr(21-x)/h) 
V = d ~ = 'f l Z '....:.....e ___ -.....,e..----=--:-:----..:.. 

ay n-1 n2tf (1-e2rrnl/h) 

.sinnrry/h}sinwt 

(3.10) 

(3.11) 

De drukverdeling wordt gegeven door de instationaire wet van 
Bernoulli (zie paragraaf 3.3). Invullen van de snelheidspoten

tiaal in p/p + a~/at = Ûzl leidt tot 
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E = U wcoswt(l-x) + !{---~z~----
P z 1 n3n3 
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(2 nnl/h nnx/h 2nn.(21-x)/h) e -e -e 
2 l/h .cosnny/h}coswt 

(1-e nn ) 
(3.12) 

3.4.3 Berekening van de snelheids- en drukverdeling voor een 

speciaal geval. 

Op de slingertijd die het systeem kent zal in para

graaf 3.5 nader ingegaan worden. Hier wordt voor een speciaal 

geval de snelheids-en drukverdeling langs het vlies berekend. 

Om de berekeningen uit te kunnen voeren zijn aan de verschil

lende grootheden waardentoegekend, die ontleend zijn aan de 

fysiologie. Hier dient reeds vermeld te worden, dat het toe

kennen van deze waarden een tamelijk speculatieve zaak is en 

dat eventuele overeenkomsten van de resultaten met de fysio

logie waarschijnlijk toevalstreffers zijn. 

Voor de dichtheid van de vloeistof wordt p=1000 kg/m3 

genomen. Voor de hoogte 2h van het vat wordt uitgegaan van de 

diameter van de aorta: h=1cm. De keuze van de lengte van de 

vloeistofkolom die op en neer beweegt is tamelijk arbitrair. 

Er zijn een aantal overwegingen die bij de keuze van belang zijn. 

De werkelijke aorta is een elastische buis. De druk- en de 

flowgolven hebben hierin een betrekkelijk lage voortplantings

snelheid (4rn/s). Hierdoor is de terugstroming slechts in een 

relatief klein gedeelte van de aorta merkbaar. Als de terug

stroming 0,02 s duurt, is de kanaallengte Bern. Dit sluit aan 

bij de bevindingen van Peronneau (1977). Zijn snelheidsmetingen 

in de aorta wezen uit, dat op een afstand van ongeveer 6cm 

van de klep nog nauwelijks van enige terugstroming sprake is. 

De lengte van de wand wordt op grond hiervan 6crn gekozen.Uit 

een van de dierexperimenten van Van Steenhoven (1978) is een 

globale schatting gemaakt van de stroming na de klepsluiting. 

Hierbij is er van uitgegaan,dat het strorningsprofiel vlak is 

en de aorta te beschouwen is als een starre ronde buis met 

een diameter van 2cm. Dit leidde tot een veronderstelde zuiger

snelheid Uz=4cm/s. Hiermee is tevens een schatting gemaakt 
voor de maximale vliesuitwijking ten gevolge van de terug-
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stromende vloeistof. Verondersteld is, dat de vliezen zich 

in een plat vlak verplaatsen. De maximale uitwijking van het 

vlies in de modelsituatie wordt hiermee geschat op ~ 0 (0)=2,5mm, 
hoewel de vliesvorm daar parabolisch is verondersteld. Voor 

een schatting van de spankracht in het vlies wordt uitgegaan 

van de elastische eigenschappen van het vlies volgens de meet

gegevens van Missirlis (1973). Een vlies heeft anisotrope 

elastische eigenschappen. Er zijn twee hoofdrichtingen te 
onderscheiden. De ene is evenwijdig aan de collagene bundel

struktuur in het vlies, de andere loodrecht daarop. Omdat 

het vermoeden bestaat, dat de elastische eigenschappen van 

het vlies in de richting van de collagene bundels in de fase 

net na de klepsluiting de belangrijkste rol spelen, wordt 

in de modelsituatie van deze eigenschappen uitgegaan. De elas
ticiteitsmodulus bedraagt voor het vlies volgens Missirlis 

dan E=7.10 6 Nlm2 . De dikte d van het vlies bedraagt d=0,5mm 
(Swanson, 1974). De berekening yan de spankracht in het vlies 

gebeurt met de formule 
1 2 2 2 

F = ~ 2Ed(3E0 (0}/h }. 
Deze formule geeft het gemiddelde van de spankracht in het 

vlies zoals die in paragraaf 3.5 is afgeleid. 
De snelheidsverdeling is berekend voor het tijdstip 

dat het vlies de evenwichtsstand passeert, met gebruikmaking 

van de uitdrukkin~en (3.10) en (3.11} en de hierboven gekozen 

waarden voor de verschillende grootheden. De verhouding van 

de snelheidscomponenten blijft gedurende de hele beweging 

gelijk. In figuur 3.3 is de. snelheidsyerdeling bij het vlies 

grafisch weergegeven. 

De uitdrukking (3.-12} voor de druk bevat twee termen. 

Om een indruk te krijgen van de drukverdeling van het vlies 
zullen de termen afzonderlijk berekend of geschat worden voor 

x=O. De eerste term leidt tot een uniforme druk langs het vlies, 

die maximaal is, als het vlies zijn maximale uitwijking heeft. 

Deze maximale druk wordt Pmax genoemd .. Berekening van de eerste 
term leidt tot 

Pmax = 235 Pa<~ 2mm Hg). 
De tweede term is ook maximaal als t=O. Deze term leidt tot 

drukvariaties langs het vlies, die op de uniforme druk langs 
het vlies gesuperponeerd zijn. Een afschatting van de grootste 
drukvariatie ~p, die op kan treden langs het vlies op t=O 

aan de hand van deze term l~vert ~P < 0,2 Pa. Deze druk-
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variaties bedragen dus minder dan 0,1% van de nominale druk 

Pmax· 

1 -
V -

"'-- .....___ -- - Uz 
y L~ [er o.s uz 

L- t...-... ~ -- -- 1---1 

1:1 

~ ...__ ........._ .....-- ~ 

~~~~~~~~~~-~---

0 

fig. 3.3 

3.4.4 Diskussie 

02 0.4 Q6 0.8 1 
-x[cm] 

De snelheidsverdeling in de bovenste 

helft van het vat bij het vlies. 

De gevonden oplossing yoor de snelheidspotentiaal 
leidt tot een snelheidsyerdeling langs het vlies, waarin de u- en 
v-componenten van de zelfde orde yan grootte zijn. Verder van 
het vlies- af worden de y-componenten erg klein en krijgt de 

stroming het karakter van een terugstroming. 
De aangenomen vl:i:esyorm leidt in geen enkele stand 

van het vlies tot grote drukvariaties langs het vlies. 
Ter controle is een schatting gemaakt van de snel

heidaterm ~pV2 uit de wet yan Bernoulli. Deze bleek ten alle 

tijden kleiner te zijn dan 0,1% van Pmax· Blijkbaar is de 
verwaarlozing van deze term bij het opstellen van de dyna
mische randvoorwaarde terecht ges.chi.ed. 



3.5 Een benaderende oplossing voor het probleem als het 

vlies elastisch verondersteld wordt. 
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3.5.1 De berekening van debew~ing van een elastisch vlies. 

Uitgegaan wordt van dezelfde situatie als beschre

ven is in paragraaf 3.4 met betrekking tot de vliesvorm en 

de daaraan verbonden konsekwenties voor de op te leggen 
dynamische randvoorwaarde. De spankracht F die in het vlies 
optreedt, wordt nu echter niet constant verondersteld. Aan 
het vlies wordt een elasticiteitsmodulus E toegekend. Het 

vlies is zo ingespannen, dat er in de evenwichtsstand juist 
geen spankracht in optreedt. De krachten die nu ontstaan in 
het vlies, zijn een gevolg van de uitrekking en de elastische 
eigenschappen van het vlies. In de modelmatige aanpak wordt 
er van uitgegaan, dat de wet van Hooke in eenvoudige vorm 
voor rek in een richting toepasbaar is op de beschreven si
tuatie, omdat geldt yoor de dikte d van het vlies en de 

kromtestraal r 0 dat d<<r0 . De spankracht in het vlies volgens 

de wet van Hooke bedraagt' dan 

F = Ed~l/2h, met ~1 de verlenging 
van het vlies. 

Of, met 1 is de momentane lengte van het vlies: 

F = Ed(l/2h-1). 

Voor de lengte van het vlies geldt 

h 
1 = r lr7"1~+....,.( ~a E;=-/'T"::a:-"y~)"""2'dy. 

-h 

Invullen van de parabolische vliesvorm levert een uitdrukking 
voor 1: 

hl: 22 4' 
1 = /f1+4E; 0y /h dy ·met E; 0 = E;(O,t), 

-h 

die, als 2 2 4 4E; 0y /h <<1, ook geschreven mag worden als 

h 2 2 4 
1 = !(1+2E;0y /h )dy. 

-h 
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Berekening van deze eerste-orde benadering voor de vlies

lengte en invullen in de uitdrukking voor de spankracht in 

het vlies geeft een uitdrukking voor de de spankraéht als funk

tie van de uitwijking van het vliesmidden 

Naar een volledige oplossing van de Laplace-verge
lij king met de bij be.horende dynamische en kinematische rand
voorwaarden (zie paragraaf 3.4} zal hier niet gezocht worden. 
De snelheids- en drukverdeling zullen namelijk op analoge 

wijze van de vliesverplaatsing afhangen als in paragraaf 3.4, 
omdat de vliesvorm hetzelfde gebleven is. Interessant is de 
beschrijving van de verplaatsingvan het vliesmidden in ver
gelijking met die uit paragraaf 3.4. De vliesuitwijking op 

y=O gevonden in paragraaf 3.4 wordt aangegeven met ~OF' die 

van een elastisch vlies met ~OE. 

De oplossing voor ~OE wordt als volgt gevonden. In 
de globale dynamische randvoorwaarde (3.7) worden de uitdruk

kingen voor de parabolische vliesvorm en de uitdrukking voor 
de elastische spankracht ingevuld, hetgeen leidt tot een uit

drukking voor Üz in ~OE 

• 4Ed~6E 
UZ = 3h4pl 

De berekening verlbopt vervolgens analoog aan die in para

graaf 3.4 (zie appendix 1). De vliesvorm wordt geschreven 

als een Fourier-cosinusreeks, de oplossing voor ~ wordt van 
dezelfde vorm gekozen en dit wordt ingevuld in de kinematische 

randvoorwaarde aan het vlies. De bovenstaande uitdrukking 
voor üz in ~OE wordt vervolgens gebruikt om de zuigersnel
heid uit de vergelijking te elimineren. Analoog aan de bere
kening in appendix 1 kan de vergelijking in twee delen ge-
splitst worden, w~arvan voor de verplaatsing 
midden de volgende uitdrukking bepalend is. 

•. 2Ed~6E 
~OE + ---zr = O 

plh 

van het vlies-

(3.13) 
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De rest van de vergelijking koppelt het snelheidsveld aan 

de vliesverplaatsing en wordt verder buiten beschouwing ge
laten. 

3.5.2 Vergelijking van de elastische en de niet-elastische 
vliesverplaatsingen. 

De oplossing voor de vliesverplaatsing volgens 

paragraaf 3.4 luidt 

- 2 2 ~OF(t} - ~OF(O)coswt, w = 3F/plh . 

De oplossing voor de differentiaalvergelijking {3.13) is voor 
een speciaal geval berekend met een numerieke methode. Daar
toe is de vergelijking geschreven in de vorm 

~OE = _2Ed ~3 
plh4 OE . 

Discretisering leidt tot een schatter zn voor ~OE(t) volgens 

f ( } 2Ed z3 
zn = -plh4 n 

Hierin is k het tijdsinterval tussen zn en zn+l" Bij de bere
kening is kcomtant gehouden voor allen. De procedure wordt 
ingezet met de startwaarden 

z1 = ~OE(O) + 1k2{_2Ed ~ (0)3}• 
~ plh4 OE 

De oplossing die gevonden wordt met de ingevulde waarden 
voor de verschillende grootheden uit paragraaf 3.4.3, is net 
als de oplossing voor ~OF periodiek. Aan de oplossing voor 

~OF de trillingstijd TF en aan de oplossing voor ~OE de tril
lingstijd TE toe. In figuur 3.4 zijn de oplossingen ~OE en ; 0F 

uitgezet tegen een gereduceerde tijd t/T. De gevonden waarden 
voor de perioden bedragen 

TF = 0,028 s 

TE = 0,027 s 
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De uitwijkingen van de vliesmiddens van een 

elastisch en een niet-elastisch vlies als 

funktie van de tijd. 

Diskussie. 

Hoewel de oplossingen opvallend op elkaar gelijken, 

zowel wat vorm als wat periodetijd betreft, moet hier de no

dige terughoudendheid betracht worden. De trillingstijd TE 

is namelijk afhankelijk van de amplitude van het vliesmidden. 

Om een idee te krijgen van de amplitude-afhankelijkheid van 

1 

TE werd deze trillingstijd ook bepaald voor de maximale vlies

uitwijkingen van 5 mm en 1,25 mm. De trillingstijden TE be

droegen respectievelijk 0,013 s en 0,055 s. De veronderstel

de constante spankracht in het vlies in paragraaf 3.4 is 

echter gelijk gekozen aan de gemiddelde elastische span

kracht in het vlies (zie paragraaf 3.4.3). De trillingstijden 

TF die met deze keuze voor de spankracht gevonden werden voor 

de maximale vliesuitwijkingen van 5 mm en 1,25 mm bedroegen 

respectievelijk 0,014 s en 0,056 s. Samenvattend kan vastge

steld worden, dat in de modelsituatie de bewegingen van een 

vlies met een constante spankracht en een elastisch vlies niet 

essentiëel verschillen. 
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Opvallend is, dat de voornaamste trillingen van de 

tweede harttoon een trillingstijd TEXP hebben, waarvoor geldt 

0,015 s < TEXP < 0,020 s, en dus van dezelfde orde van grootte 
zijn als de modelmatig gevonden trillingstijden. Toch kan 

hier niet geconcludeerd worden, dat dit tot een overeenstem

ming met de bewering v~n Bernards en Beuman leidt, dat de 
tweede harttoon voornamelijk zijn oorzaak vindt in trillingen 

die de semilunaire kleppen uitvoeren. Hiervoor vertoont de 

modelsituatie, gezien zijn afwijkende geometrie, te weinig 

overeenkomst met de natuurlijke aortaklep. 

3.6 Een aanpassing van de vliesvorm om te kunnen voldoen 

aan lokale dynamische randvoorwaarden. 

3.6.1 De vliesvorm en de dynamische randvoorwaarden. 

In de paragrafen 3.4 en 3.5 is er uitgegaan van een 
parabolische vliesvorm, die behouden blijft tijdens de be

weging. Het gevolg hiervan is geweest, dat om te komen tot 
een oplossing voor de snelheidspotentiaal de dynamische rand

voorwaarde aan het vlies slechts een globaal karakter mocht 

dragen. In deze paragraaf zal nagegaan worden, in hoeverre 
een verandering van de vliesvorm plaatsvindt, indien er vol~ 
daan moet worden aan de lokale dynamische randvoorwaarden 

aan het vlies. De eis, dat het vlies geen ultwijking heeft 

oij de bevestigingspunten komt dan te vervallen. 

Een aanpassing van de vliesvorm geschiedt door op de 

parabolische vorm een cosinusreeks te superponeren. De uit

wijking van het vlies wordt gegeven door 

(3.14) 

De symmetrie ten opzichte van de x-as blijft zo gehandhaafd. 

De bedoeling is de coëfficenten Sn uit de uitdrukking (3.14) 
zo te bepalen, dat er voldaan wordt aan de lokale dynamische 

randvoorwaarde aan het vlies, die ontstaat bij gelijkstellen 
van de drukken in de formules (3.5) en (3.6): 

op x=O. 
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Net als in paragraaf 3.4 wordt de spankracht in het vlies 

constant verondersteld. De kinematische randvoorwaarden (3.2), 

(3.3) en (3.~) blijven onveranderd gelden. 

3.6.2 Berekening van de vliesverplaatsing. 

Er wordt niet naar een volledige beschrijving van 
de snelheids- en drukverdeling gezocht. De bedoeling is de 

aangepaste vliesvorm te vergelijken met de vliesbeweging, die 

bepaald is in paragraaf 3.4. Hierbij wordt aangenomen, dat 

op t=O de vliesvorm parabolisch is en de snelheid van het vlies 

gelijk aan nul. 
In appendix 2 is de berekening van de coëfficenten 

Bn uit formule (3.14) gegeven. Ingevuld in de uitdrukking 
voor de aangepaste vliesvorm geeft dit 

2 2 
~(y,t) = ~ 0 (o){y /h ~1}cosw 0t + 

(3.15) 

2 3F/plh2 wo = 

2 Fn\r3 (l-e27rnl/h) 
en wn = . 

(1 +e27rnl/hl h3 

Hierin is te zien, dat in het vlies trillingsteestanden aan
geslagen worden, die een andere frekwentie hebben dan de 

grondfrekwentie van het systeem. 

Voor het geval, dat de verschillende grootheden de 
waarden hebben die gegeven zijn in paragraaf 3.4.3, is de 

vliesstand voor een aantal tijdstippen berekend. De resulta
ten hiervan zijn weergegeven in de figuren 3.5 en 3.6. In 
deze figuren is ook de vliesbeweging weergegeven, zoals die 

berekend is in paragraaf 3.4. Vanwege de symmetrie zijn alleen 
de vliesstanden gegeven in de bovenste helft van het vat. De 
vliesstanden volgens de berekeningen in deze paragraaf zijn 
aangegeven met doorgetrokken krommen, de parabolische vlies
vormen zijn slechts puntsgewijs aangeduid. Samen geven de 
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aangepaste parabolische t 
vliesvorm vliesvorm T 

..1 

A • 0 

B 0 1/8 
·-

c 0 1/4 

D * 3/8 

E * ! 1/2 

T2= 4n
2 elh2 

3F 

~~--~+-~~~~-----r---~~as 
I y 
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fig. 3.5 De eerste heengaande vliesbeweging in de bovenste 

helft van het vat. De doorgetrokken krommen ge

ven de standen van de aangepaste vliesvorm, de 

standen van de parabolische vliesvorm zijn punts

gewijs aangegeven. 
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aangepaste parabolische t 
vliesvorm vliesvorm T 

F • 1/2 

G 0 5/8 
H 0 3/4 
I * 7/8 
J * 1 

T2 = 
~1!2plh2 

3F 

~~--~--~~--~--~as 
y 
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fig. 3.6 Eerste teruggaande vliesbeweging in de 

bovenste helft van het vat. De doorgetrok

ken krommen geven de standen van de aan

gepaste vliesvorm, de standen van de para

bolische vliesvorm zijn puntsgewijs aan
gegeven. 
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figuren de gehele eerste op en neer gaande beweging van het 
vlies vanaf t=O. 

In de figuren 3.5 en 3.6 is te zien, dat de afwijking 
van de vliesstanden volgens de uitdrukking {3.15) ten op
zichte van'de parabolische vormen overal kleiner zijn dan 

0,1~ 0 (0). Dit geldt ook voor de uitwijkingen van de bevesti
gingspunten. 

3.6.3 Diskussie. 

Gebleken is, dat een geringe aanpassing van de 

parabolische vliesvorm, die ook een uitwijking van de bevesti
gingspunten toestaat, het mogelijk maakt te voldoen aan een 
lokaal geldende randvoorwaarde. Omdat de vliesbeweging niet 
essentiëel verschilt van die in de eerste benaderende model
matige situatie (paragraaf 3.4}, zullen ook de direkt hieraan 
gekoppelde snelheids- en drukverdelingen niet essentiëel 

verschillen. Gesteld kan worden, dat de vereenvoudiging van 
een lokale naar een globale dynamische randvoorwaarde met 
daarbij de veronderstelling van een behouden parabolische 
vliesvorm binnen de lineaire oplossingsmethode van het 
probleem geoorloofd is. 

3.7 Samenvattende conclusies en diskussie. 

In dit hoofdstuk is een eerste aanzet gegeven tot de 
theoretische modelvorming van het stromingsgebeuren achter 
een zojuist gesloten aortaklep. De modelsituatie die beschouwd 
is, staat echter nog ver af van de fysiologische werkelijk

heid. De voornaamste conclusies ten aanzichte van de model
situatie, die gekenmerkt wordt door een star, tweedimensio
naal vat, afgesloten door eeh zuiger en een rekbaar vlies, 
waarin zich een niet-viskeuze vloeistof bevindt luiden: 

1) Door een vliesvorm voor te schrijven kan een benade
rende beschrijving van de snelheids- en drukverdeling 
achter het vlies gevonden worden binnen een gelineari-
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seerde oplossingsmethode. 

2) De druk bij het vlies in de benaderende oplossing is 
nagenoeg gelijk aan de druk die zou ontstaan, wanneer 
de stroming in het hele vat de vorm van een plugstro

ming had. 
32 Het toekennen van elastische eigenschappen aan het vlies 

geeft geen aanleiding tot een essentiêel ander beeld 
van de stroming binnen de gelineariseerde oplos·sings ... 
methode. 

4} Een geringe aanpassing van de vliesvorm, die een uit
wijking toestaat aan de bevestigingapunten van het 

vlies, maakt het mogelijk een gelineariseerde oplossing 
voor het probleem te vinden, die exakt voldoet aan de 
lokale dynamische randvoorwaarde bij het vlies. Ook 
deze oplossing wijkt niet essentiêel af van de eerste 
benaderende oplossing. 

Hoewel het systeem in de modelsituatie een grond

frekwentie vertoont die aansluit b;ij de de trillingen die 

op kunnen treden bij een gesloten aortaklep, kan niet de 
conclusie getrokken worden, dat de oplossing voor de probleem-
stelling model staat voor de natuurlijke aortaklep. Hiervoor ___ _ 

staat de geometrie van de modelsituatie nog te ver af van de 
werkelijkheid. 

In de natuurlijke aortaklep is de elasticiteit van de 
weefsels niet beperkt tot die van het vliesweefsel (zie para
graaf 3.1}. Ook de sinuswand en de wand van de aorta zijn 
elastisch. In aansluiting op dit onderzoek zou een model
situatie beschouwd kunnen worden, waarbij de elasticiteit 
van de zijwand ook in rekening wordt gebracht. 

Het uitdempen van de stroming kan misschien ver
klaard worden door visco-elastische wandeffekten in het 
model in rekening te brengen. Dat viskeuze eigenschappen van 
de vloeistof hierbij een rol spelen is onwaarschijnlijk. 
Weinbaum en Parker (1977} hebben een schatting gemaakt voor 
de tijd, waarin een geblokkeerde pijpstroming uitdempt. Deze 
tijd bedraagt R2 /v, Ris de straal.van de buis,v is de kine
matische viscositeit. Voor de aortaklep zou dit dan ongeveer 
30 s bedragen, wat de duur van een harttoon ver overschrijdt. 
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