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SAMENVATTING. 

De indicator-verdunningsmethode vindt een belangrijke klinische toepas

sing in de diagnostiek van abnormale verbindingen tussen lichaams- en 

longcirculatie (shunts). In deze situaties kan de indicator behalve via 

de normale weg ook via de shunt de meetplaats bereiken. Derhalve is een 

indicator-verdunningscurve samengesteld uit 2 primaire curven, die min of 

meer samenvallen (bimodale- of shuntcurve). De primaire curven geven ie

der afzonderlijk informatie over de doorstroming van een circulatieweg. 

Voor de karakterisering van een shunt is het daarom noodzakelijk om een 

bimodale curve te ontleden in de samenstellende primaire curven. De con

ventionele analyse-procedure faalt hierin als beide samenstellende pri

maire curven elkaar 'te veel overlappen'. Dit verslag presenteert een me

thode die in dergelijke gevallen vaker in staat is om shuntcurven te ana

lyseren. Voor de beschrijving van een primaire verdunningscurve is een 

Local Density Random Walk (LDRW)-verdeling gekozen. In de voorgestelde 

analyse-procedure wordt een bimodale curve rechtstreeks benaderd met de 

somfunctie van 2 LDRW-verdelingen. 

Er is een fysisch stromingsmodel gerealiseerd, waarin bimodale verdun

ningscurven gesimuleerd worden. In d~t model is, in t~genstelling tot in 

de meeste fysiologische stromingssystemen, aan alle methodische voorwaar

den voldaan. Bovendien is de benadering van een primaire curve met een 

LDRW-verdeling juist. Derhalve zijn de shuntfracties, die met een bimoda

le curve corresponderen, exact te bepalen. Een groot aantal gesimuleerde 

bimodale curven, die qua vorm en shuntfractie verschillen, is met de hier 

ontwikkelde methode geanalyseerd. De resultaten daarvan zijn betrouwbaar 

en correct, als we ze vergelijken met een directe shuntfractie-meting. 

Vervolgens is een aantal shuntcurven uit dierexperimenten geanalyseerd. 

Als de conventionele procedure resultaten geeft, komen deze overeen met 

de door ons bepaalde shuntfracties. Voorts blijkt dat, als de conventio

nele methode faalt,er toch betrouwbare shuntbepalingen te doen zijn met 

de voorgestelde analyse-procedure. 
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OVERZICHT VAN SYMBOLEN EN AFKORTINGEN. 

A = Doorsnede of oppervlak [m2
], 

C = Concentratie-meetplaats. 

c = Concentratie [kg/m3 
]. 

cA = Concentratie-waarde van het afbreekpunt [kg/m3 
]. 

c = Concentratie-waarde van het maximum [kg/m3 
]. 

p 
D = Diffusiecoëfficiënt [m2 /sec]. 

Q = .Stroomsterkte [m3 /sec]. 

I 

IVC 

IVCb 

k 

LDRW 

m 

m .. 
1nJ 

p 

t 

T 

V 

= 

= 
= 
= 
= 

= 

= 
= 
= 
= 

= 

= 
= 
= 
= 

Injectieplaats. 

Indicator-verdunningscurve. 

Bimodale indicator-verdunningscurve (of shuntcurve). 

Fourier variabele. 

Local Density Random Walk-verdeling. 

Indicatormassa [kg]. 

Geinjeeteerde indicatormassa [kg]. 

Negende graads polynoom. 

~ijdcoör~iinaat [sec). 

Tijdsduur van de injectie. [sec]. 

Nulpunt van een LDRW-verdeling. 

T0 - Tv= Tijdstip van het nulpunt van een LDRW [sec]. 

Tijdstip van verschijning van een IVC of een IVCb [sec]. 

T0 +~-Tv= Tijdstip van de mediaan [sec]. 

Lineaire stroomsnelheid [m/sec2 
]. 

x = Plaatscoördinaat [m]. 

X0 = Afstand tussen injectie- en meetplaats [m]. 

a = Normeringsfactor bij een LDRW-verdeling. 

À = Scheefheidsfactor bij een LDRW-verdeling. 

Mediane looptijd van een LDRW-verdeling. 

X2 = Som van de kwadratische afwijkingen. 
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1 INLEIDING. 

De grondslagen van de indicator-verdunningsmethode waren reeds tussen 

1870 en 1930 gelegd, in hoofdzaak door het werk van Stewart(1897) en 

Hamilton(1928 en 1932). Zoals uit de vele publicaties blijkt, wordt 

deze methode sinds 1960 veelvuldig gebruikt bij het onderzoek naar 

hart- en vaatafwijkingen, in het bijzonder met betrekking tot de diag

nostiek van abnormale verbindingen tussen long- en lichaamscirculatie 

(de zogeheten shunts). Deze methode geniet de voorkeur bij de analyse 

van shunts bij kinderen boven de oxymetrische shuntbepaling omdat zij 

minder belastend is (Stutterheim, 1969). Bovendien geeft zij resulta

ten bij de detectie van kleine shunts, als andere methoden falen (Mook 

e.a., 1961). 

In situaties waarin een shunt aanwezig is, bestaat een indicator-ver

dunningscurve uit twee primaire curven omdat de indicator-deeltjes via 

twee wegen (de normale en de abnormale) de meetplaats kunnen bereiken. 

Om een indruk te krijgen van de grootte en de ligging van een shunt is 

een analyse van een bimodale verdunningscurve (oftewel een shuntcurve) 

in de twee samenstellende primaire curven noodzakelijk. 

Een gangbare analyse-methode omvat ten eerste het extrapoleren van de 

eerste primaire curve en vervolgens het extrapoleren van de tweede uit 

het overschot van de totale bimodale curve. Op deze wijze worden onder 

meer aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, shuntcurven geanaly

seerd. De modelvoorstelling die daar aangewend wordt ten behoeve van 

de extrapolatie van een primaire curve, is de Local Density Random 

Walk-verdeling (Bogaard, 1980). Deze methode zal echter alleen be

trouwbare resultaten opleveren als de samenstellende primaire delen 

elkaar niet 'te veel overlappen'. Het rechtstreeks benaderen van een 

bimodale verdunningscurve als de som van twee LDRW-verdelingsfuncties 

zou een betere aanpak van dit probleem zijn. De doelstelling van het 

hier gepresenteerde onderzoek is de ontwikkeling van een analyse

methode die daarop gebaseerd is. 

In hoofdstuk 2 worden de indicator-verdunningsmethode, de voorwaarden 

die daaraan ten grondslag liggen en haar toepassing in de analyse van 

shunts, beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een model gepre

senteerd waarmee men een niet verstoorde (=primaire) verdunningscurve 
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kan beschrijven. Dat model, dat men ook aan de Erasmus Universiteit te 

Rotterdam gebruikt, heet de Local Density Random Walk-verdeling van 

looptijden. Hoofdstuk 4 behandelt een fysisch stromingssysteem waarin 

de indicator-verdunningsmetbode toegepast wordt. Daarnaast worden de 

voorwaarden waaronder de methode en de LDRW-modelbeschrijving gelden, 

bestudeerd. Tenslotte is in hoofdstuk 5 de analyse van een bimodale 

curve in de haar samenstellende delen beschreven en onderzocht. Daar

bij wordt tevens gebruik gemaakt van een stromingsmodel waarmee bimo

dale verdunningscurven gesimuleerd worden. Zo kan men experimenteel 

nagaan hoe nauwkeurig de analyse is door haar te vergelijken met een 

onafhankelijke meetmethode. Dit hoofdstuk wordt besloten met de resul

taten van een vergelijkend onderzoek van shuntanalyses op de hier ont

wikkelde manier en op de conventionele manier, met behulp van verdun

ningscurven gemeten in dierexperimenten. 
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2 DE INDICATOR-VERDUNNINGSMETING. 

2.1 De bepaling van de stroomsterkte in de circulatie. 

De indicator-verdunningsmethode is een veelvuldig gebruikte methode 

ter bepaling van de gemiddelde bloedstroomsterkte. Daarbij wordt een 

bekende hoeveelheid lichaamsvreemde of fysiologische indicator in de 

bloedbaan geïnjecteerd, waarna stroomafwaarts meting van de indicator

concentratie als functie van de tijd, c(t), plaatsvindt (zie figuur 

2.1). 

c(t) 

l 

Fig. 2.1 In~ is een schematische weergave van de indicator
verdunningsmethode geschetst. Hierin is I: de injectie
plaats, C: de concentratiemeetplaats en Q: de stroom
sterkte door de bloedbaan. In~ is de indicator-verde
ling in I getekend; in§ de indicator-verdeling in C. 

Op grond van dat gemeten c(t)-verloop (een zogeheten indicator-verdun

ningscurve of IVC) kan onder andere de gemiddelde stroomsterkte door 

de bloedbaan, Q, geschat worden. De belangrijkste vooronderstellingen 

hierbij zijn: 

a) de stroomsterkte door de bloedbaan is constant. 

b) tussen injectie- en meetplaats mag geen indicator verdwijnen of 

bijkomen. 

c) De indicator moet homogeen vermengd zijn met het bloed voor de meet

plaats of voor de eerste aftakking. (Bij de aanwezigheid van vertak

kingen moet de hoeveelheid geïnjecteerde indicator evenredig aan de 

stroomsterkte-verhoudingen over de vertakkingen verdeeld worden). 

Dan namelijk zal de hoeveelheid indicator, óm(t), die in een tijds

interval, ót, de meetplaats passeert gelijk zijn aan: 

óm(t) Q·c(t)·ót 
(1) 
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Voor de totale hoeveelheid indicator die voorbij de meetplaats komt, 

m, geldt dan: 

m =i Q·c(t)·dt 
0 

( 2) 

Indien er tussen injectie- en meetplaats geen vertakkingen in de bloed

baan voorkomen, is m gelijk aan de totale hoeveelheid geïnjecteerde in

dicator, minj" De stroomsterkte Q, door de bloedbaan, is dan te bere

kenen met: 

i 
0 

m .. 
lnJ 

c ( t). dt 

Als de stromingsbaan tussen injectie- en meetplaats vertakt is, en we 

meten een IVC in een van die takken, is op grond van voorwaarde c, de 

totale stroomsterkte ter plaatse van de injectie te schatten. 

Vergelijking (3) wordt de formule van Stewart-Hamilton genoemd, naar 

de grondleggers van de indicator-verdunningsmethode en geldt uitslui

tend als onder meer aan de 3 genoemde voorwaarden voldaan is. 

In fysiologische meetsituaties zal in het algemeen een gedeelte van 

het gemeten c(t)-verloop verstoord zijn. Bijvoorbeeld door recircula

tie: het bloed met de indicator-deeltjes passeert voor de tweede maal 

de meetplaats, nadat het de gehele circulatie al eens heeft doorlopen. 

De snelste deeltjes kunnen in dit geval de langzaamste, die nog voor 

de eerste keer voorbij de meetplaats moeten, inhalen (zie figuur 2.2). 

c 

-t 

Fig. 2.2 Een normale indicator-verdunningscurve, waarin aan
gegeven is waar recirculatie van de indicator begint 
(R). Hierin is c: de concentratie, t: de tijd en is 
(······): gecorrigeerd voor recirculatie en (--): niet 
voor recirculatie gecorrigeerd. 

( 3) 
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Dit veroorzaakt een verstoring in het afdalende been van een verdun

ningscurve. Voor een nauwkeurige stroomsterktebepaling dient men ech

ter de oppervlakte onder de ongestoorde (is primaire) verdunningscurve 

te kennen. Derhalve is een correctie van het verstoorde deel van een 

IVC noodzakelijk. 

2.2 De bepaling van cardiale shunts. 

In meetsituaties waarin abnormale circulatiewegen en drukverhoudingen 

optreden, kunnen de indicator-deeltjes langs verschillende wegen de 

meetplaats bereiken. In het geval van cardiale shunts is dit schema

tisch weergegeven in figuur 2.3. 

r·'----+-LYê ______ 
1 

1 I 

Q ; : 
Pt • 

I C I c 
I 

o I 

Q I 

s Qs 

Fig. 2.3 Een schematische voorstelling van de stromingen in 
het hart en het longvaatbed bij een R~L-shunt @ en 
bij een L~R-shunt~. Hierin is I: de injectieplaats 
in een lichaamsader, C: de concentratiemeetplaats in 
de aorta, RA: rechter atrium, LA: linker atrium RV: 
rechter ventrikel, LV: linker ventrikel, LVB: het 
longvaatbed en Q: de stroomsterkte. De index s heeft 
betrekking op de lichaamscirculatie, p: de longcir
culatie en sh: de shunt. Verder is ----: de normale 
circulatieweg en ----: de abnormale circulatieweg. 
(Overgenomen uit Bogaard, 1980). 

Bij een rechts•links-shunt (zie figuur 2.3a), kunnen de indicator

deeltjes, eenmaal aangekomen in het rechter atrium, twee wegen bewan

delen. Zij kunnen de normale circulatieweg (via de longen naar de 

aorta) of de abnormale (rechtstreeks via de shuntstroom naar de aorta) 

volgen. Ten gevolge van de drukverhoudingen is de richting van de 

shuntstroom altijd zoals getekend is in figuur 2.3. Het gedeelte van 
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de indicator dat de shuntstroom volgt, zal de meetplaats eerder berei

ken dan het gedeelte dat langs de normale weg beweegt. Het in C geme

ten concentratie-tijd-verloop bestaat in dit geval uit twee primaire 

curven en wordt een bimodale indicator-verdunningscurve (IVCb) of een 

shuntcurve genoemd (zie figuur 2.4a). 

Bij een links•rechts-shunt (zie figuur 2.3b) zal een fractie van de 

indicator-deeltjes, die in het linker ventrikel aankomen, de normale 

weg volgen (rechtstreeks naar de meetplaats). De resterende indicator 

beweegt met de shuntstroom nogmaals langs de longcirculatie en zal de 

meetplaats dus veel later bereiken. In dit geval bestaat een bimodale 

verdunningscurve uit de normale primaire top gevolgd door de abnormale 

(zie figuur 2.4b). 

L 

Fig. 2.4 Twee voorbeelden van bimodale IVC's (superpositie van 
primaire curven). Hierin is---: de experimentele cur
ve, ---: de primaire curven, A: de oppervlakte onder 
een primaire curve; ~ Ax, An; ~ Al-X• Ay. 
a: Ascorbinaat verdunningscurve, opgenomen bij een 

pasgeboren big met een geopend foramen ovale tijdens 
beademing (R•L-shunt). 

b: Ascorbinaat verdunningscurve, opgenomen bij een kind 
met een ventriculair septurn defect (L•R-shunt). 

In beide gevallen is in een lichaamsader geïnjecteerd 
en in de aorta gemeten. (Uit Bogaard, 1980). 
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De grootte van de shuntfractie is te berekenen als beide primaire 

oppervlakten onder een bimodale verdunningscurve gescheiden kunnen 

worden. 

Os en Op stellen respectievelijk de lichaamsdoorbloeding en de long

doorbloeding voor. Dan is de rechts•links-shuntstroom, Osh' gelijk aan 

Os-Op· De shuntgrootte X definiëren we als de verhouding van de shunt

stroom en de lichaamsdoorbloeding (Mook, 1961). Dit wil zeggen dat: 

x 

Dan is de hoeveelheid indicator, mx, die de shuntstroom volgt: 

Q - 0 
s p = Q •minj 

s 
X·m .. 

l.nJ 

(4) 

( 5) 

Deze hoeveelheid mX mag beschouwd worden als rechtstreeks geïnjecteerd 

in het linker hart. Zij geeft aanleiding tot de voortop in de IVCb en 

correspondeert met de oppervlakte Ax (zie figuur 2.4a). 

De resterende fractie indicator is dan gelijk aan: 

(1-X) ·m .. 
l.nJ 

Deze bereikt het linkerhart op de normale manier en geeft aanleiding 

~ot de normale top in de IVCb die met de oppervlakte Al-X correspon

deert. 

De lichaamsdoorbloeding, Os, is volgens vergelijking (3) gelijk aan: 

= 

Met vergelijkingen (5) en (6) volgt hieruit dat de shuntgrootte, X, 

gelijk moet zijn aan: 

De shuntgrootte van een links~rechts-shunt, Y, definiëren we als de 

shuntstroom in verhouding tot de longdoorbloeding: 

y 

(6) 

(7) 

( 8) 

(9) 
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Met behulp van vergelijking (3) is de longdoorbloeding uit te drukken 

in de geïnjecteerde indicator-massa en de primaire oppervlakten An en 

Ay waaruit de IVCb opgebouwd is (figuur 2.4b). 

m .. 
Q = 1nJ 

p A 
n 

Derhalve is de links~rechts-shuntgrootte, Y, gelijk aan: 

y 

(10) 

( 11) 

Uit vergelijking (3) blijkt de noodzakelijkheid van een modelvoorstel

ling voor een primaire IVC, om voor storende invloeden als recircula

tie te kunnen corrigeren. Daarmee kan men dan een nauwkeurige opper

vlaktebepaling doen, dus een correcte schatting van de stroomsterkte 

maken. Een dergelijke modelvoorstelling zal eveneens zinvol gebruikt 

kunnen worden in de bepaling van shuntfracties (vergelijking (8) en 

(11)). Met behulp daarvan zijn we namelijk in staat om een bimodale 

verdunningscurve te ontleden in de twee samenstellende primaire curven. 

In het vervolg van dit verslag wordt bestudeerd hoe dit het beste uit

gevoerd kan worden. 
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3 DE INTERPRETATIE VAN EEN INDICATOR-VERDUNNINGSCURVE. 

3.1 De diffusie van indicator in een stromende vloeistof. 

We beschouwen nu het volgende probleem. In een (ronde) buis stroomt 

een vloeistof met een constante gemiddelde snelheid v (zie figuur 

3.1). 

-v -v -
I c 

--~--------------~-----------------------x-as 
x "' 0 

Fig. 3.1 Een schematische weergave van het fysisch proces dat 
ten grondslag ligt aan de indicator-verdunnîngsmetho
de. Door een buis stroomt een vloeistof met een snel
heid v. Op de plaats I, in x = 0, wordt een hoeveel
heid indicator geïnjecteerd. In C, in x = X

0 
meet men 

de concentratie van die indicator als functie van de 
tijd. 

Op de plaats I, in x = 0, is ten tijde t = 0 een bekende hoeveelheid 

indicator, m. ,, geïnjecteerd. De indicator verspreidt zich ten ge
~nJ 

volge van een samenspel van: 

a) moleculaire diffusie in en loodrecht op de stro

mingsrichting, 

b) het stromingsprofiel, hetzij laminair hetzij turbu

lent, 

c) de vorm van de injectie (dat wil zeggen: de verde

ling van de indicator op t = 0), 

d) de eventuele aanwezigheid van een "capillair bed", 

waarin de vorm van de capillairen verschillend 

is, 

e) alle andere verstoringen in de stroming, zoals 

splitsingen en dergelijke. 

De Local Density Random Walk-modelvoorstelling is gebaseerd op de 

veronderstelling dat al deze processen gezamenlijk beschreven mogen 

worden door een één-dimensionale differentiaalvergelijking: 



Daarin 

ac(x,t) 
at 

is: 

c(x,t) 

D 

V 

x 

t 

= 

= 
= 
= 
= 
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élc(x,t) 
V• a x (12) 

de concentratie van de indicator ten tijde t op de 

plaats x, 

een effectieve longitudinale diffusieco~ffici~nt, 

de gemiddelde snelheid waarmee de vloeistof stroomt, 

de plaats ten opzichte van de plaats van injectie, ~' 
de tijdcoördinaat. 

Men postuleert dus een longitudinale diffusieco~ffici~nt, D, met de

zelfde eenheid als de moleculaire diffusieco~ffici~nt, waarmee de ver

spreiding van de indicator in een meebewegend referentiekader te be

schrijven is. 

De werken van Taylor (1953 en 1954) en Aris (1956) bevestigen deze 

vooronderstelling zowel theoretisch als experimenteel met betrekking 

tot a) en b). Norwich e.a.(1970) voorspellen dat de aanwezigheid van 

een "randomizing labyrinth" slechts kleine afwijkingen van een ver

spreiding analoog aan diffusie zál veroorzaken. Een niet-impulsvormige 

injectie mag beschouwd worden als een impulsvormige injectie die reeds 

eerder heeft plaatsgehad, zoals verderop in dit verslag wordt aange

toond. Andere verstoringen zullen de verspreiding vermoedelijk vergro

ten, maar of dit beschreven mag worden met een diffusieco~ffici~nt, 

blijft een open vraag. 

3.2 De benadering van een indicator-verdunningscurve, gebaseerd op 

diffusie van indicator in een stromende vloeistof. 

We verplaatsen ons in een referentiekader dat met dezelfde snelheid, 

v, meebeweegt met de stromende vloeistof. Het één-dimensionale diffu

sieproces wordt dan beschreven door de volgende partiële differen

tiaalvergelijking: 

ac(x' ,t) 
at 

D. a2 c (x' , t) 
ax ' 2 (13) 
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Hierin is: 

c(x' ,t) = de concentratie ten tijde t behorend bij de plaats-

coördinaat x', 

D = de gepostuleerde diffusiecoëfficiënt, 

x' = de plaatscoördinaat in het meebewegende raam, 

t = de tijd. 

Als beginvoorwaarde kiezen we impulsvormige inspuiting. Op t = 0 is de 

verdelingsfunctie van de indicator dan een deltafunctie rond x' = 0: 

m. 
·c(x' ,0) = l.nj • ê (x' ) 

A 

met 

m. l.nj = de massa geïnjecteerde indicator, 

A de doorsnede van het systeem, 

0 (X I) = de deltafunctie van Dirac. 

Dan is het stelsel van vergelijkingen (13) en (14) als volgt op te 

lossen. 

(14) 

Veronderstel dat c(x',t) een Fouriergetransformeerde e(k,t) heeft met 

betrekking tot x', dat wil zeggen: 

+co 

"' 1 J -ikx' c ( k, t) = 1211 • c (x' , t) • e • dx • 
-oo 

dus ook dat: 

c(x',t) 
t-OO • 

1 j"' ikx' - • c(k t) ·e • dk 1211 , 
•OO 

Substitutie hiervan in (13) geeft: 

aê(k,t) 
~~a~t~ + D·k2 ·ê(k,t) = o 

met als oplossing 

Nu volgt uit (14) en (16) dat: 

c(x' ,0) 

+oo 

= _1_ fê (k) ·eikx'. dk 
1211 ° 

-oo 

( 15) 

(16) 

(17) 

(18) 



Derhalve geldt: 

m .. 
= __2E.J_·o(x') 

A 
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= minj._1_.j.coeikx'·dk 
A 2·71 -co 

minj ._1_ 
A 1271 

(19) 

(20) 

Substitutie in (18) geeft na terug transformeren met behulp van (16): 

c(x' ,t) 

+co 

= minj ·Je -(k
2
·Dt - ikx'). dk 

271·A 
-co 

De integraal in (21) is uit te werken door op te merken dat: 

k2 Dt- ikx' ix' 2 x' 2 

Dt(k - 2Dt) + 4Dt 

Zodat vergelijking (21) overgaat in: 

c(x' ,t) 

-x ,2 +co 

minj . e 4Dt ·! e -Dt(k 
271·A 

-co 

ix' 2 

2Dt) · dk 

(21) 

(22) 

( 23) 

ix' Door substitutie van z = k - in de integraal in (23) gaat die over 
2Dt 

in een te bepalen integraal, te weten: 

+co 

J -Dtz2 d 
e • z = /D\ (24) 

-co 

Door een toegestane verschuiving van de integratieweg in het complexe 

vlak naar de reële as, vinden we nu voor (23): 

m .. 
c(x', t) l.nJ 

-x'2 
4Dt 

·e (25) 

Deze concentratie-tijd-relatie is consistent met het stelsel van ver

gelijkingen (13 en 14). 
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In een stromend medium bewegen de indicator-deeltjes tijdens dat dif

fusieproces met een lineaire driftsnelheid v naar de meetplaats toe. 

We mogen ook zeggen dat de meetplaats die zich op t = 0 in x = xo be

vindt de deeltjes met een snelheid v tegemoet komt. Voor een diffusie

proces gesuperponeerd op een lineaire drift wordt daarom de concentra

tie-tijd-relatie ter plaatse van de meting gegeven door: 

c(x
0
,t) 

m .. 
l.nJ 

2/rrDtA2 
• e 

-(x - vt) 2 

4Dt 
(26) 

Deze oplossing is consistent met de differentiaalvergelijking (12) die 

het diffusie-met-drift-proces beschrijft. 

We kiezen nu als beginvoorwaarde een blokvormige indicatorverdeling op 

t = 0 rond x' = 0. De breedte van de blokvorm is gelijk aan het pro

duct van de snelheid v met de tijd r: die de injectie duurt. Dus: 

m .. 
l.nJ 

= { 

v

0

-rA als I x ' I ~ ~v-r 

c(x' ,0) = ~(x') 
als lx' I > ~v-r 

waarin 

r: = de injectietijd, 

v = de lineaire driftsnelheid. 

Dan wordt de oplossing van het stelsel (13 en 14*) gegeven door: 

m .. 
~ 

c(x' ,t) = vr:A 
2/rrDt 

+~V'L 

·I e 

-(x' - 0 2 

·4D·t 

volgens het principe van Duhamel. 

Substitutie van s = (x - E;;) 
2·/Dt 

m .. 
( ) l.nJ c x',t = ----~

vtAhr 

in (27) levert: 

x' + ~vt 
2/Dt 

I 
x' - ~vt 

2/Dt 

-sz 
e · ds 

• dE;; 

(14*) 

(27) 

(28) 
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Ofwel: 

~ [ 1 [x' + YgvTJ 1 (x' - YgvT1] c(x',t) = VTA . ~·erf 2/Dt -~-erf 2/Dt (29) 

Daarin is erf[~ gedefinieerd als de errorfunctie; dat wil zeggen dat: 

a 

erf[ a) = I; je -s2. ds 

0 

(30) 

Indien er blokvormig geïnjecteerd wordt in een stromend medium dan 

wordt de concentratie-tijd-relatie op een vaste meetplaats, gesitueerd 

in Xo, dus gegeven door: 

c(x
0
,t) = minj 

VTA 

+ YgvT 
2/Dt 

Wat de invloed hiervan is op de vorm van een indicator-verdunntngs

curve, is samengevat in figuur 3.2. 

7 c(t). 

5 

3 

1 

~ 

Top [msec] 

j 
25 
75 

125 
175 

0 ~~~~~--~~--~~--~~--~~ t 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 [sec] 

Fig. 3.2 De vorm van een verdunningscurve als functie van de 
injectieduur, T, berekend met behulp van vergelij
king ( 31). 

(31) 
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4 PRIMAIRE INDICATOR-VERDUNNINGSCURVEN. 

4.1 De karakterisering met een Local Density Random Walk-verdeling. 

We herschrijven de oplossing van het diffusie-met-drift-probleem na 

impulsvormige inspuiting naar andere functieparameters. Derhalve sub

stitueren we in vergelijking (26): 

a = 

À = 

IJ = 

u = 

m .. 
lnJ 
vA 

V·Xo 

2D 

Xo 

V 

IJ 
T - To 

Dit levert voor vergelijking (26) het volgende: 

Daarin is: 

.!.) 
u = a.~ • [-À-J }'2. u}'2 . e -}'2À (u + 

IJ 21T 

a = 0 f~(x0 ,t)dt dus het oppervlak onder de curve, dus 

een maat voor de flow, want de flow = v·A = minj/a 

(Norwich e.a., 1970). 

IJ = de looptijd van het mediane deeltje. 

À = een maat voor de assymmetrie van de curve die toe

neemt met 1/À. 

T0 = het virtuele nulpunt van de verdeling. 

(32) 

(33) 

Vergelijking (33) heet de engenormeerde Local Density Random Walk

verdeling (LDRW) en is op andere wijzen afgeleid door Wise(l966a) en 

Norwich e.a.(l970). De gemiddelde looptijd van de indicator-deeltjes, 

gedefinieerd als het eerste moment van de functie in (33), is gelijk 

aan IJ(l+l/À). 

rl!et deze LDR\IJ-voorstelling zijn we in staat een hele schare van pri

maire verdunningscurven te beschrijven, afhankelijk van de waarden van 

de parameters a, A, IJ en T0 • In de figuur 4.1 is een LDRW-verdeling 

geschetst voor een bepaalde keuze van die parameters en is aangegeven 

wat de verschillende parameters betekenen. 
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c 

-----t 

Fig. 4.1 Een voorbeeld van een primaire indicator-verdunnings
curve, waarin enkele karakteristieke tijdwaarden zijn 
aangegeven op grond van een LDRW-beschrijving. Hierin 
is TTo: het tijdstip van het nulpunt van de LDRW-ver
deling, Tv: het verschijningstijdstip, T~: het tijd
stip van de mediaan en ~ de mediane looptijd. De tijd
stippen zijn gerelateerd aan het verschijningstijdstip. 

De notatie in (33) is zinvol, omdat de functieparameters a, À, ~ en T0 
rechtstreeks geschat kunnen worden uit de vorm van een verdunningscur

ve. Wise{1966b) geeft een eenvoudige manier om de LDRW-parameters te 

schatten. Die methode bestaat uit de vorming van een driehoek door de 

raaklijnen in de buigpunten van het opstijgende en het afdalende been 

van een IVC {de zogenaamde inflectiedriehoek). Karakteristieke waarden 

van die driehoek hangen volgens de diverse empirische verbanden samen 

met LDRW-parameters {Bogaard, 1980). 

We kennen daarmee een beginschatting voor de LDRW-parameters van een 

IVC. In het vervolg van dit verslag wordt de modelfunctie {33) aange

past aan een gemeten IVC (zie APPENDIX A), waarbij uitgegaan wordt van 

de, met bovenstaand principe verkregen, beginschattingen voor de func

tieparameters. Dit levert tenslotte 4 zodanige waarden op voor de 

LDRW-parameters dat de verdeling (33) zo goed mogelijk past bij een 

gemeten verdunningscurve. Het is eveneens mogelijk om een onnauwkeu

righeid in de bepaalde parameters te schatten op grond van de sprei

ding van de meetwaarden rond de modelfunctie (zie APPENDIX A). Daar 

waar het zinvol blijl<t is die onnauwkeurigheid opgegeven. 

4.2 Gesimuleerde primaire indicator-verdunningscurven. 

4.2.1 De simulatie in een fysisch stromingsmodel. 

Om het fysisch proces, dat ten grondslag ligt aan een indicator

verdunningsmeting te simuleren, is een model gerealiseerd waarmee een 
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diffusie-met-drift-proces nagebootst kan worden. Dit model zal aan de 

voorwaarden moeten voldoen waarop de indicator-verdunningsmethode ge

baseerd is. Met andere woorden: 

a) De stroomsterkte door het systeem moet constant zijn. Hieraan is in 

fysiologische situaties nooit voldaan. Als gevolg van de hartcon

tracties heeft de bloedstroom in de meeste vaten een sterk pulse

rend karakter. Bovendien varieert de gemiddelde stroomsterkte met 

de ademhalingscyclus (Versprille e.a., 1982). Beide verschijnselen 

introduceren fouten in de stroomsterktebepaling (Scheuer-Leeser 

e.a., 1979 en Jansen e.a., 1980). 

Daarentegen zal in een fysisch model betrekkelijk eenvoudig aan 

deze voorwaarden voldaan kunnen worden waardoor in dat geval de 

formules uit hoofdstuk 2 exact gelden. 

b) Nergens tussen injectie- en meetplaats verdwijnt indicator uit het 

systeem. Door de keuze van een geschikte indicator is dit zowel in 

experimenten in vivo als in experimenten in vitro te bereiken. 

c) De indicator moet voor de meetplaats homogeen vermengd zijn met het 

stromende medium. In fysiologische experimenten is hier niet altijd 

aan voldaan (Pavek e.a., 1970). In een fysisch model is deze voor

waarde in een turbulente s.troming vervuld, als de meting reprodu-
' ceert: dus als de spreiding van de oppervlakte onder een gemeten 

IVC klein is ten opzichte van het gemiddelde. 

Op grond hiervan is het volgende model gerealiseerd (zie figuur 4.2). 

M 

p c 

B 
Q-~ 

I 

T 

Fig. 4.2 Een schematische weergave van het gebruikte stromings
model voor de simulatie van primaire verdunningscurven 
Hierin is I: de plaats. van injectie C: de plaats van 
de concentratiemeting, M: een menggedeelte (rechts in 
detail weergegeven), B: buis gevuld met glasparels, V: 
vat met een obstructie, P: tandradpomp, T: gethermos
tateerde voorraadbak en Q: de stroomsterkte door het 
systeem. 
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Vanuit eep gethermostateerde voorraadbak, T, wordt een vloeistof (0.1 

g% NaCl) met behulp van een tandradpomp, P, door het systeem gepompt. 

Vlak na de plaats van injectie passeert de vloeistof een menggedeelte, 

M, wat achtereenvolgens bestaat uit een buis, B, en een vat, V (M is 

rechts in figuur 4.2 in detail getekend). De buis B (10 cm lang) is 

gevuld met glasparels met een diameter van 5 mm. Het vat V heeft een 

nauwe in- en uitstroomopening (diameter 4 mm) en bevat een obstructie, 

waar de instromende vloeistof langs moet alvorens deze er weer uit kan 

stromen. Tenslotte stroomt de vloeistof weer terug naar de voorraad

bak. Alle leidingen hebben een doorsnede van 14 mm als niet anders 

vermeld is. De pomp stuwt een constante stroomsterkte Q (5 1/min) door 

het systeem. 

Als indicator is een NaCl-oplossing'van 0.5 g% gebruikt. Hiervan wordt 

op de plaats I, een constant volume (0.95 ml met een standaard devia

tie van 0.6 %) geïnjecteerd met behulp van een pneumatisch aangedreven 

zuiger. Het volume van de voorraadbak (70 1) is zo groot in relatie 

met de stroomsterkte Q, dat er geen recirculatie optreedt bij een 

indicator-verdunningsmeting. 

Op de plaats C wordt de concentratieverandering van NaCl in de langs

stromende vloeistof gemeten met behulp van een electrode (zie APPENDIX 

B). Ten behoeve van die concentratiemeting wordt de vloeistof op een 

constante temperatuur gehouden. 

In dit fysisch model is voldaan aan de voorwaarden van constante 

stroomsterkte, Q, en behoud van indicator. Om experimenteel te veri

fiëren of tevens de voorwaarde van goede menging vervuld wordt, is 25 

maal in exact hetzelfde systeem dezelfde hoeveelheid indicator geïn

jecteerd. De stroming is in het gehele systeem turbulent. (De graad 

van turbulentie in de leidingen kan gedefinieerd worden via het getal 

van Reynolds. Bij de beschreven meetcondities is het Reynoldsgetal ge

lijk aan 10~.) Een IVC die in het fysisch stromingsmodel tot stand ge

komen is noemen we in het vervolg een modelcurve. De oppervlakte onder 

een modelcurve is rechtstreeks met behulp van een computer bepaald met 

de regel van Simpsen (Veltkamp e.a., 1976). We bepalen aldus de werke

lijke oppervlakte onder een rnodelcurve, Opp. In figuur 4.3 is die 

oppervlakte (gedeeld door het gemiddelde van de 25 experimenten) uit

gezet voor elk van de 25 metingen. 
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1.00 

.95 
1 -nr.exp. 25 

Fig. 4.3 De spreiding in de oppervlakte onder een IVC, rond de 
gemiddelde waarde, voor 25 experimenten onder gelijk
blijvende omstandigheden. Verticaal is de werkelijke 
oppervlakte, Opp, gedeeld door het gemiddelde uitgezet, 
horizontaal het nummer van het experiment. 

Uit figuur 4.3 blijkt dat de standaard deviatie van de oppervlakte be

horend bij de 25 experimenten kleiner is dan 1 %. De gemiddelde waarde 

is gelijk aan 0.263. De conclusie dat de indicator in dit systeem goed 

vermengd wordt met de (turbulent) stromende vloeistof lijkt daarmee 

gerechtvaardigd. 

4.2.2 De benadering van de modelcurven met een LDRW-verdeling. 

Om vast te stellen-of de LDRW-benadering en de voorwaarden waaronder 

die geldt (zie hoofdstuk 3.2), opgaan in het fysisch stromingsmodel 

bestuderen we in dit hoofdstuk twee problemen. In 4.2.2.1 wordt onder

zocht of de LDRW-modelbeschrijving voldoet met betrekking tot de in 

het model gegenereerde indicator-verdunningscurven. Vervolgens onder

zoeken we in 4.2.2.2 in hoeverre voldaan is aan de extra voorwaarde 

van impulsvormige inspuiting. 

4.2.2.1 De reproduceerbaarheid van de LDRW-parameters. 

Aan de 25 gegenereerde verdunningscurven, dezelfde als in figuur 4.2.1 

is een LDRW-verdeling (33) aangepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van een kleinste-kwadraten aanpassingsprocedure die in APPENDIX A be

schreven is. Dit geeft voor iedere gemeten modelcurve een set van 4 

LDnW-parameters, te weten a, À, IJ en T0 . Het nulpunt van de verdeling 

is gerelateerd aan het verschijningstijdstip (TT0 ). Het tijdstip 

waarop de mediaan van de modelcurve optreedt, wordt dan gelijk aan 

TTO + IJ· De parameters a en À en de tijdstippen TTO en TIJ zijn uitge

zet in figuur 4.4. 
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Fig. 4.4 De spreiding in de parameters van de LDRW-verdeling, 
rond hun gemiddelde waarde, behorend bij 25 experi
menten (dezelfde als in figuur 3.3). De parameters a, 
À en T~ zijn gedeeld door hun gemiddelde waarde. De 
tijdstippen van de mediaan en van het nulpunt van de 
verdeling zijn gerelateerd aan het verschijningstijd
stip. Horizontaal is het nummer van het experiment 
uitgezet. 

Uit figuur 4.4 volgt dat het' oppervlak a onder een LDRW-verdeling bin

nen 1 % reproduceert, de vormparameter À binnen 13 % en het tijdstip 

van de mediaan binnen 4% (de parameter~ zelf binnen 7 %). De stan

daard deviatie van de oppervlakte onder een LDRW, a, komt overeen met 

die van de werkelijke oppervlakte onder een modelcurve (Opp uit hoofd

stuk 4.2.1). Bovendien wijkt de gemiddelde waarde van a (0.256) 

slechts 2.6 % af van de gemiddelde waarde van Opp (0.263) in deze 

reeks van experimenten. Voor de bespreking van deze resultaten 

verwijzen we naar hoofdstuk 4.3. 

4.2.2.2 De invloed van een niet-impulsvormige injectie. 

In deze paragraaf wordt, zowel theoretisch als experimenteel, onder

zocht in hoeverre voldaan moet worden aan de modelvoorwaarde van im-

pulsvormige inspuiting. In het algemeen zal daar nooit aan voldaan 

zijn. Het is echter nor, de vraag of dat essentieel van invloed is op 

de indicator-verdunningsmeting. 
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Allereerst is de analytische oplossing van het diffusie-met-drift-pro

bleem voor een blokvormige injectie bepaald, door in vergelijking (31) 

bepaalde waarden voor de fysische parameters in te vullen. Daarin is 

xo = 0.14 m, D = 0.008 m2 /sec en v = 0.7 m/sec gekozen. (De fysische 

parameters xo, D en v waarmee de theoretische invloed van de injectie

tijd doorgerekend is, zijn gelijk gekozen aan de uitkomsten van het 

experiment met de kortste injectie. De snelheid waarmee de vloeistof 

door het systeem stroomt is gemeten. Uitgaande van de gevonden waarden 

voor À en ~ (zie figuur 4.6) zijn xo en D berekend met vergelijking 

(32). Het theoretische gedeelte van dit hoofdstuk is dus pas na afloop 

van het experimentele uitgevoerd. Zie ook de discussie in hoofdstuk 

4.3.) Dit geeft een berekend concentratie-tijd-verloop voor een be

paalde injectieduur van Tth sec. Vervolgens is die LDRW-verdeling ge

schat die het beste past bij zo'n berekende verdunningscurve. De para

meters van die LDRW-verdeling zijn uitgezet tegen Tth in figuur 4.5. 

Deze figuur geeft alleen de vormparameters À en T~ weer, omdat deze 

het meest representatief zijn voor de invloed van 'th· 
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t • • • • 
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Fig. 4.5 De voorspelde verandering in de LDRW-vormparameters, 
a en T~, als functie van de injectieduur T, voor een 
bepaalde waarde van xo, v enD. Voor een verdere ver
klaring zie de tekst. 
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Uit figuur 4.5 blijkt dat de verdunningscurven symmetrischer en breder 

van vorm worden bij een toenemende 'th' De verandering in À als func

tie van 'th blijft beperkt tot 13% als 'th kleiner is dan 75 msec. 

Voorts blijkt dat T~ dan niet meer verandert dan 4%. 

Vervolgens i3 in het fysisch model onder steeds dezelfde omstandighe

den gemeten wat de invloed van de injectieduur, 'exp• is op de vorm 

van een verdunningscurve. In het model is 'exp te variëren door de 

zuiger die het injectaat in de stroming perst langzamer of sneller te 

bewegen. Begin- en eindtijdstip van de injectie worden bepaald door de 

plaats van de zuiger als functie van de tijd te meten. De zuiger 

blijkt gedurende een injectie nagenoeg lineair met de tijd te bewegen. 

Hierdoor is de indicator-verdeling rond de injectieplaats bij benade

ring blokvormig op t = 0. Bij verschillende waarden van 'exp zijn in

dicator-verdunningsmetingen gedaan. Vervolgens is een LDRW-model aan 

de modelcurven aangepast. Wederom zijn de vormparameters À en T~ uit

gezet als functie van 'exp• nu in figuur 4.6. 
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Fig. 4.6 De gemeten verandering in de LDRW-vormparameters, 
a enT~, als functie van de injectieduur •· Met 
(-----) is het berekende verband uit figuur 4.5 
weergegeven. 
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Het verloop in die vormparameters blijkt kwalitatief goed overeen te 

komen met het theoretisch voorspelde. Opmerkelijke verschillen tussen 

theorie en experiment treden pas voor 1 > 100 msec op. Bovendien 

blijkt uit figuur 4.6 dat experimenteel te verwachten is dat de in

vloed van de injectieduur op de vorm van een verdunningscurve pas sig

nificant wordt indien 1 groter is dan 75 msec. Eerst dan veranderen de 

vormparameters van een LDRW meer dan we mogen verwachten op grond van 

de spreiding in de experimenten (hoofdstuk 4.2.2.1). 

4.3 Conclusies en discussie. 

a) De voorwaarden waaronder de indicator-verdunningsmethode betrouw

bare stroomsterkte-schattingen oplevert, worden in het hier gepre

senteerde stromingsmodel vervuld. 

Constante stroomsterkte en behoud van indicator zijn in een fysisch 

stromingsmodel eenvoudig te bereiken. Een goede menging van de in

dicator over de doorsnede van de stromende vloeistof blijkt proble

matischer. Het is hier gerealiseerd door de verspreiding van èe in

dicator kunstmatig te vergroten, door een menggedeelte op te nemen. 

Deze zal het ingespoten zout echter niet alleen in radiale, maar 

ook in axiale richting extra verstrooien. Het zal de uitkomst van 

een indicator-verdunningsmeting niet, doch de vorm van een indica

tor-verdunningscurve wel beinvloeden. 

b) De LDRW-beschrijving is met betrekking tot de oppervlaktebepaling 

onder een in het fysisch model gegenereerde verdunningscurve een 

juiste voorstelling van zaken. 

Bij de bepaling van de werkelijke oppervlakte zijn alle meetwaar

den van een modelcurve beschouwd. Een aantal daarvan liggen voor 

het eigenlijke verschijningstijdstip van de IVC. Vermoedelijk is 

daarom de bepaalde werkelijke oppervlakte in alle experimenten gro

ter dan de oppervlakte onder een aangepaste LDRW-verdeling. 

~~en moet echter de nodige voorzichtigheid in acht neMen bij de in

terpretatie van de andere LDRW-parameters, À en ~. Bij de afleiding 

van de LDRW-verdeling zijn impliciet een aantal vooronderstellingen 

gemaakt betreffende het diffusie-met-drift-proces en de injectie-
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en meetcondities, waarvan niet bekend is of deze in de experimente

le situatie vervuld worden. (De injectie-condities zijn wel nader 

onderzocht en worden hierna besproken.) Dit heeft tot gevolg dat de 

LDRW-parameters À en ~ niet eenduidig fysisch geïnterpreteerd mogen 

worden. De behoorlijke spreiding in de parameters À en ~· zijn ver

moedelijk te wijten aan het feit dat in de LDRW-beschrijving een 

aantal grootheden constant verondersteld zijn, die in werkelijkheid 

niet constant zijn. 

c) De vorm van een indicator-verdunningscurve hangt af van de verde

ling van de indicator voordat het eigenlijke diffusie-proces begint. 

Bij een niet impulsvormige injectie is de beginverdeling van de in

dicator al enigzins verspreid. Na het ondergaan van het zelfde dif

fusie-met drift-proces zal de verdunningscurve symmetrischer en bre

der van vorm zijn dan wanneer de verdeling aan het begin wel impuls

vo~mig is. Als we een dergelijke verdunningscurve toch benaderen 

met een LDRW-verdeling, dan verrekenen we die startverdeling in het 

diffusie-proces zelf, hetgeen tot uitdrukking zal komen in de vorm

parameters À en ~· 

d) Een injectie met een voldoende korte duur mag beschouwd worden als 

een impulsvormige. 

De verandering in de vorm van een indicator-verdunningscurve ten 

gevolge van een niet-impulsvormige injectie, uitgedrukt in de LDRW

parameters X en ~. neemt pas significante vormen aan als de injec

tieduur groter is dan 75 msec. De verschillen vallen dan niet meer 

binnen de spreiding in de experimenten. Deze bevindingen gelden ech

ter uitsluitend met betrekking tot het hier gebruikte stromingssys

teem. In deze situatie bedraagt de gemiddelde looptijd van de indi

cator-deeltjes 0.23 sec. In het hier gebruikte stromingsmodel mogen 

we de injecties dus als impulsvormig beschouwen, indien de injectie

duur kleiner is dan 30 % van de gemiddelde looptijd. Andere versto

rende invloeden zullen dan wellicht eenvoudiger aangetoond kunnen 

worden. 

e) Met behulp van vergelijking (31) is de vorm van een indicator-ver

dunningscurve te voorspellen wanneer de injectie niet impulsvormig 

verloopt. 

Voor injecties die korter duren dan ongeveer 100 msec liggen de 

verschillen tussen theorie en experiment geheel binnen de meeton-
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nauwkeurigheid. De discrepantie tussen theoretische en experimen

tele bevindingen bij langer durende injecties zijn vermoedelijk aan 

het volgende te wijten. Bij de afleiding van vergelijking (31) is 

er impliciet van uit gegaan dat de indicator gedurende een injectie 

niet diffundeert, noch op een andere wijze verspreid wordt. Deze 

veronderstelling is voor kort-durende injecties klaarblijkelijk 

correct. Wanneer de injectieduur groter dan 100 msec is, dient men 

deze verstoring te verrekenen. 



-30-

5 BIMODALE INDICATOR-VERDUNNINGSCURVEN. 

5.1 De doelstelling van het onderzoek. 

In hoofdstuk 2 en 3 is naar voren gekomen dat een primaire indicator

verdunningscurve beschreven mag worden met een LDRW-verdeling. In 

hoofdstuk 2 is vastgesteld dat een dergelijke modelvoorstelling tevens 

te gebruiken is om abnormale circulatiewegen op te sporen en te kwan

tificeren. Dit laatste probleem zal hier nader uitgewerkt worden, waar

bij de benadering verschilt met de meest gangbare methoden. 

Bij cardiale shunts resulteert een indicatorverdunningsmeting in een 

bimodaal concentratie-tijd-verloop (een IVCb of shuntcurve, zie figuur 

2.4), ten gevolge van het feit dat de indicator-deeltjes via twee we

gen naar de meetplaats kunnen stromen. Een IVCb is dan samengesteld 

uit twee primaire verdunningscurven die min of meer onder elkaar ver

dwijnen. Weten we een IVCb te ontleden in de twee samenstellende pri

maire curven, dan bezitten we informatie over de ligging en de grootte 

van een shunt (zie hoofdstuk 2). Voor de beschrijving van een primaire 

verdunningscurve kiezen we wederom een LDRW-verdeling. 

Een gangbare methode om bimodale verdunningscurven te analyseren is 

beschreven door Bogaard(l980). Deze methode wordt onder meer aan de 

Erasmus Universiteit te Rotterdam gebruikt en is in het vervolg van 

dit verslag de conventionele methode genoemd. De analyse begint met de 

extrapolatie van de eerste primaire curve met behulp van een LDRW-ver

deling. Daarbij is het noodzakelijk een·punt aan te wijzen tot waar 

men de eerste top niet door de tweede verstoord acht. Op het gedeelte 

van een IVCb wat aan dat laatste onverstoorde punt.voorafgaat wordt 

dan een LDRW-verdeling aangepast. Vervolgens vermindert men de totale 

IVCb met de LDRW-verdeling van de eerste primaire curve. Uit het res

tant schat men de tweede LDRW-verdeling die bij de tweede primaire cur

ve past. Tenslotte schat men de shuntfractie met behulp van de opper

vlakten onder beide LDRW-verdelingen. 

Deze benadering is op basis van een tweetal gronden af te wijzen. Ten 

eerste gaat zij er impliciet van uit dat de eerste primaire curve ge

prononceerd en voor een groot gedeelte niet verstoord in de IVCb tot 

uiting komt. In praktijk meet men echter vaak shuntcurven waarvan de 

twee samenstellende primaire curven grotendeels samenvallen. De analy-
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se is dan op deze manier of niet mogelijk of onbetrouwbaar. Ten tweede 

is het in deze benadering noodzakelijk om een gebied aan te geven waar

in de eerste primaire curve niet belnvloed is door de tweede. Het re

sultaat van de analyse blijkt erg af te hangen van de plaats waar men 

dat laatste onverstoorde punt legt. Een andere plaatsing van dat punt 

levert in de meeste gevallen een verschillend resultaat op voor de be

rekende shuntfractie. 

Beide redenen maken de ontwikkeling van een methode gewenst, die be

stand is tegen deze problemen. We veronderstellen dat beide primaire 

curven die een IVCb samenstellen, ieder afzonderlijk het resultaat 

zijn van een onafhankelijk diffusie-met-drift-proces. Dan is een opti

male benadering van het probleem het rechtstreeks beschouwen van een 

IVCb als de som van twee verschillende LDRW-verdelingen (Bogaard, 

1980). De aan een gemeten bimodale verdunningscurve aan te passen mo

delfunctie, heeft in dit geval acht parameters, te weten de a, À, ~ en 

T0 van beide LDRW-verdelingen. De doelstelling van het hier gepresen

teerde onderzoek is de ontwikkeling van een op dit principe gebaseerde 

analyse-methode. 

5.2 De analyse in de samenstellende primaire curven. 

5.2.1 De karakterisering met de som van twee LDRW-verdelingen. 

In het vervolg zullen we een bimodale verdunningscurve karakteriseren 

met behulp van LDRW-parameters zoals in figuur 5.1 gedaan is. 

T 
V 

Fig. 5.1 Een voorbeeld van een bimodale indicator-verdunnings
curve, waarin enkele karakteristieke concentratie- en 
tijdwaarden zijn aangegeven. De IVCb (----) is samen
gesteld uit 2 primaire curven ( ...... ). Tv is het ver
schijningstijdstip. Verder zie tekst. 
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Een IVCb is samengesteld uit 2 primaire curven. Alle grootheden die 

betrekking hebben op de primaire curve die het eerste in de tijd ver

schijnt (1 in figuur 5.1) krijgen de index 1; grootheden die betrek

king hebben op de tweede primaire curve voorzien we van de index 2. In 

het algemeen zal een IVCb moeilijker te analyseren zijn naarmate de 

samenstellende primaire curven meer samenvallen. Om de mate waarin de 

primaire curven samenvallen te karakteriseren, definiëren we het getal 

cA/cpl (zie figuur 5.1). Daarin is cA: de concentratie-waarde van de 

eerste primaire curve op het tijdstip dat de tweede verschijnt en cp1 : 

de concentratie-piekwaarde van de eerste curve. (We kunnen cA/cpl 

eerst na afloop van de analyse bepalen.) Als de tweede primaire curve 

verschijnt voor het tijdstip waarop cpl optreedt, wordt cA/cpl met -1 

vermenigvuldigd. Het getal cA/cpl correspondeert met de mate waarin de 

beide primaire curven samenvallen en karakteriseert de moeilijkheids

graad van de analyse. 

5.2.2 De analyse-procedure. 

Er is een rekenprogramma gescpreven dat een birnodale IVC in zijn ge

heel analyseert in de samenstellende primaire curven. Daarvoor moeten 

in totaal 8 parameters zodanig gekozen worden, dat de som van de twee 

LDRW-verdelingen zo goed mogelijk overeenkomt met een gemeten IV~. In 

figuur 5.2 is de werking van dat rekenprogramma samengevat. 

De gebruiker dient vooraf aan te geven.welke top het meest gepronon

ceerd in de gemeten IVCb voorkomt (Kin figuur 5.2). In het algemeen 

zal die top dan ook het minst verstoord zijn door de andere. (Dit kan 

zowel de eerste als de tweede zijn). Vervolgens wordt door een twintig

tal meetwaarden, die de gehele top omvatten, een polynoom (Pl) geschat. 

Van Pl kan men nu rechtstreeks de buigpunten links en rechts van het 

maximurn bepalen. Na de vorming van de inflectiedriehoek door die buig

punten, kennen we een eerste benadering voor de LDRW-parameters beho

rend bij die primaire curve (zie hoofdstuk 4.1). We verminderen nu de 

totale IVCb met de eerste LDRW-verdeling, berekend met die eerste 

schatting voor de parameters. Op het restant wordt dezelfde procedure 

toegepast. Dit resulteert in een eerste benadering voor de LDRW-para-
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Bemonstering bimodale IVCb. 

1 
Detectie concentratienulniveau en het 
verschi.inimzsti.idstio, T • T V 

Keuze welke top het minst beïnvloed is 
door de andere K. 

1 
J Grove bepaling van het maximum, in die 
j top in IVCb. 

... 

I 
Aanpassing van een polynoom P1 door 
een aantal punten rond dat maximum van 
IVCb. 

1 
Schatting van de parameters van LDRW1 uit de inflectiedriehoek door de buig-
punten links en rechts van dat maximum 
in P1• 

1 
Grove bepaling van het maximum2 in de 
andere top in IVCb-LDRW r 

1 
Aanpassing van een polynoom P2 door 
een aantal punten rond dat maximum van 
IVCb -LDRW1• 

l 
Schatting van de parameters van LDRW2 uit de inflectiedriehoek door de buig-
punten links en rechts van dat maximum 
in P2 •• 

1 
, Kleinste kwadraten aanpassing van een 
J bimodale LDRW-verdeling aan de gemeten I rvcb met de geschatte parameters als 

startwaarden. 

1 
I Karakterisering van beide LDRW-verde-
llingen waaruit IVCb samengesteld is, 

in de vorm van 8 best-fit oarameters. 

I 

c(t>,-. / K 
I \ 

T • 
V • 

lf 

\ 

\ 
\ IVC 
\ b 
\ 

-t 

Fig. 5.2 Een schematische weergave van het rekenprogramma dat 
een gemeten IVCb analyseert in de twee samenstellende 
LDRW-verdelingen. 
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meters behorend bij de andere primaire curve. Na afloop bezitten we 

acht beginschattingen voor alle LDR\'J-parameters die een IVCb karakte

riseren. De laatste stap van het rekenprogramma bestaat uit het zoeken 

naar de kleinste-kwadraten-aanpassing van een bimodaal LDRW-model bij 

de gemeten IVCb, uitgaande van de acht beginschattingen voor de para

meters (zie APPENDIX A). Dit levert tenslotte waarden op voor de 8 pa

rameters van de bimodale LDRW-verdeling die het beste bij de meetwaar

den past. 

De mate waarin het model bij de gemeten curve past, is te karakterise

ren met het getal x2 , dit is de som over alle punten van het kwadraat 

van het verschil tussen de meetwaarde en de modelwaarde. Bovendien is 

het mogelijk om een onnauwkeurigheid in de uiteindelijk bepaalde para

meters te schatten. Dit gebeurt op grond van de spreiding van de meet

waarden rond de modelwaarden (zie APPENDIX A). Daar waar het zinvol 

blijkt, is die onnauwkeurigheid opgegeven. In veel nog te behandelen 

gevallen is dit echter niet noodzakelijk. De onnauwkeurigheid in de 

bepaalde parameters valt dan in het niet bij andere fouten. 

Bij de verwerking van alle gegevens is gebruik gemaakt van een LSI-11 

computer. De taal waarin het rekenprogramma geschreven is, is nogal 

uitzonderlijk, zodat in dit verslag geen listing van het programma 

opgenomen is. 

Om vast te stellen of de analyse in principe uitvoerbaar is en een 

eenduidig bepaalde oplossing in de vorm van 8 best-passende parameters 

geeft, is de volgende test gedaan. Voor een gesimuleerde IVCb (gegene

reerd in een fysisch stromingsmodel dat in hoofdstuk 5.3.1 beschreven 

wordt) is de aanpassingsprocedure met het 8-parameter-model uitgevoerd. 

Dit resulteert in een set van 8 best-fit parameters en de bijbehorende 

Xbf" Vervolgens is één van die parameters gefixeerd op een waarde rond 

zijn best-fit (bf) waarde en is de aanpassingsprocedure opnieuw aange

roepen. De modelfunctie die hierbij aangepast wordt aan de meetwaarden 

heeft nu slechts 7 parameters. Dit geeft 7 waarden voor de andere pa

rameters en de bijbehorende l. De grootheid x2 is, gedeeld door xbf' 

uitgezet voor de verschillende waarden van de vastgekozen parameters 

in figuur 5.3. ~ezelfde procedure is herhaald met een van de andere 8 

parameters gefixeerd rond zijn hf-waarde. 
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Fig. 5.3 De verandering in X2 als één van de 8 modelparameters 
gefixeerd wordt op een bepaalde waarde. In een kader is 
een van de 4 LDRW-parameters· gefixeerd, waarbij de pun
ten (e) betrekking hebben op die parameter van de eerste 
verdeling en de sterren (*) op die van de tweede verde
ling. Boven een kader staan de waarden van de vastgeko
zen parameter van de eerste verdeling; onder een kader 
die van de tweede verdeling. Verder zie tekst. 

x2 blijkt dan een (min of meer) scherp gedefinieerd minimum te hebben 

voor de best-fit waarde van de parameter die uit de aanpassing met het 

8-parameter-model volgt. Voorts blijkt dat de parameters a1 en a2 het 

meest nauwkeurig te bepalen zijn en dat de aanpassing redelijk 'onge

voelig' is voor Àl en À2 . In ieder geval convergeert de aanpassings

procedure, onafhankelijk van de keuze van de beginschattingen, naar 

een eenduidig bepaalde set van 8 parameters. 

Vervolgens is onderzocht onder welke voorwaarden de aanpassingsproce

dure optimaal werkt. Daarbij is met name gekeken naar de invloed van 

de keuze van het verschijningstijdstip en van de keuze van het aantal 

aan te passen meetwaarden. Dit is onderzocht met behulp van een g~si

muleerde IVCb (gegenereerd in een fysisch stromingsmodel dat in hoofd-
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stuk 5.3.1 beschreven wordt). De gehele curve is opgeslagen in 204 

meetwaarden (sample-frequentie 100 Hz) die in figuur 5.4a getekend 

zijn. 

c(t) 
"··· 

•. 

.... .............. ·-""····.··~·-... 
·-.. ... _ 

•· .. ...____ _____ 
.. / 

.. , 1 +----r-~~-T--~--~---~---~~---t~[_se~c~]--+ 
-.1 2.1 

Fig. 5.4a Een voorbeeld van een gesimuleerde bimodale verdun
ningscurve (zie hoofdstuk 5.3). De concentratie is 
opgegeven in arbitraire eenheden. 

In-de analyse-procedure beschouwen we een ·aantal meetwaarden die de 

gehele curve bevatten. De eerste meetwaar~e die we in de beschouwing 

meenemen behoort bij het verschijningstijdstip van de IVCb. Het ver

schijningstijdstip kiezen we achtereenvolgens bij de 1e, 2e, 3e, 4e en 

5e meetwaarde van de opgeslagen curve. De se meetwaarde is de laatste 

waavoor de concentratie-waarde kleiner is dan 1 % van de maximale con-

centratie-waarde. Vanaf een gekozen verschijningstijdstip nemen we res

pectievelijk 50 (geval a), 100 (b) of 200 (c) equidistante meetwaarden 

van de opgslagen curve, die de gehele curve bevatten. (De ondergrens 

van 50 meetwaarden is gelijk gekozen aan het aantal meetwaarden dat in 

de conventionele analyse-procedure beschouwd wordt.) Dit betekent dat 

de sample-frequentie bij a: 25 Hz is, bij b: 50 Hz en bij c: 100 Hz. 

Voor al deze gevallen is de analyse-procedure uitgevoerd. (Bij c is 

uitsluitend de 3e meetwaarde als verschijningstijdstip genomen.) De 

berekende parameters zijn uitgezet in figuur 5.4b. (Bij c mag men het 

resultaat in alle gevallen gelijk nemen aan het resultaat uit 3c). De 

onnauwkeurigheden die in de parameters getekend zijn, worden bepaald 

op grond van de spreiding van de meetwaarden rond de modelfunctie (zie 

AP?EriDIX A) • 
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F-ig. 5.4b De invloed op de parameterbepaling van de keuze van 
het verschijningstijdstip ~n van de keuze van het aàn
tal meetwaarden dat in aanpassings-procedure beschouwd 
wordt. De IVCb die hier beschouwd is, is getekend in 
figuur 5.4a. Als verschijningstijdstip is respectieve
lijk de 1e, 2e, 3e, 4e en 5e meetwaarde gekozen. Ver
volgens is de aanpassingsprocedure uitgevoerd voor 50 
(a), lOO(b) of 200(c) meetwaarden van die curve. (Voor 
c is de aanpassings-procedure alleen uitgevoerd als 
het verschijningstijdstip ·bij de 3e meetwaarde gelegd 
wordt. In de andere gevallen zal men dezelfde waarden 
voor de parameters vinden.) 

Uit figuur 5.4b blijkt, zoals verwacht, de nauwkeurigheid waarmee de 

parameters bepaald worden af te nemen, als het aantal meetwaarden waar

over de uiteindelijke aanpassing plaatsvindt, afneemt. Het verlies in 

nauwkeurigheid is echter ondergeschikt aan tijdwinst bij een aanpas

sing met minder meetwaarden. (Een aanpassing met 50 meetwaarden kost 

ongeveer 15 min rekentijd; met 100 meetwaarden: 30 min en met 200 meet

waarden: 60 min.) Voorts blijkt de keuze van het verschijningstijdstip 

(de eerste meetwaarde in de beschouwing) niet van wezenlijk belang 

voor de uiteindelijke parameterbepaling. 
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In het vervolg van dit verslag is het verschijningstijdstip altijd 

zodanig gekozen dat de daarmee corresponderende concentratie-waarde 

kleiner is dan 1 % van de maximale concentratie-waarde. De uiteindelij

ke aanpassing werkt met 50 onderling equidistante meetwaarden die het 

tijdsinterval waarin de totale verdunningscurve voorbij de meetplaats 

komt, beslaan (conform de conventionele analyse-procedure). 

Om een indruk te krijgen van de (on)mogelijkheden van de analyse-me

thode is bekeken hoe het rekenprogramma werkt onder ideale omstandig

heden. Daarvoor is een bimodale indicator-verdunningscurve berekend 

door twee LDRW-verdelingen, met bekende parameters, te sommeren. Alle 

variabelen zijn vooraf gekozen, dus ook de oppervlakteverhouding is 

bekend. De mate waarin de samenstellende LDRW-verdelingen samenvallen 

is dan in te stellen, door de tweede LDRW-verdeling vanaf een gekozen 

tijdstip bij de eerste op te tellen (zie ook figuur 5.1). Een zodanig 

berekende IVCb analyseren we nu met het programma uit hoofdstuk 5.2.2. 

De analyse moet resulteren in de gekozen LDRW-verdelingen. In tabel 

5.I zijn de resultaten van dit onderzoek weergegeven. 

Gekozen vorm Gekozen verhou- Analyse correct Analyse niet 
van de bimodale ding tussen het en mogelijk tot meer mogelijk 
LDRW-verdeling. kleinste en to- CA/c = bij cA/c = tale oppervlak. p1 p1 

R- L .50 1.00 -.90 

R- L .40 1.00 -.90 

R- L .30 1.00 -.90 

R- L .20 1.00 -.90 

R- L .10 1.00 -.90 

f----------- -·------- ----------- -------------------
L- R .50 1.00 -.90 

L- R .40 1.00 -.90 

L- R .30 1.00 -.90 

L- R .20 1.00 -.90 

L- R .10 1.00 -.90 

Tabel 5.I De resultaten van de analyse als deze uitgevoerd 
wordt op een berekende bimodale verdunningscurve 
(superpositie van twee verschillende LDRW-verde
lingen). 

In figuur 5.5 zijn een aantal voorbeelden getekend met het resultaat 
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van de analyse als die mogelijk blijkt (bij ~ en ~ blijkt de analyse 

niet meer mogelijk). 

~r-----------------~----~ c{t) 

t 

0 10 

Fig. 5.5 Een aantal voorbeelden van verschillende berekende 
bimodale LDRW-verdelingen (-----) waarop het analyse
programma uitgevoerd is. Als het mogelijk blijkt, is 
het resultaat van de analyse(·····) getekend. Van~ 
tot en met~ en van~ tot en met~ neemt de mate waar
in de samenstellende verdelingen samenvallen toe. 

Uit tabel 5.I volgt dat de analyse correcte resultaten oplevert voor 

alle ingestelde oppervlakte-verhoudingen tot een waarde voor cA/cpl 

gelijk aan 1 (voor de hier gekozen parameters van beide LDRW-verdelin

gen). Uit figuur 5.5 (~en~ blijkt dat de analyse op de hier ontwik

kelde methode nog mogelijk is, als de beide LDRW-verdelingen zodanig 

sa~envallen dat de conventionele analyse-procedure geen betrouwbare 

resultaten kan bieden. 
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5.3 Gesimuleerde bimodale indicator-verdunningscurven. 

5.3.1 De simulatie in een fysisch stromingsmodel. 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan hoe nauwkeurig de analyse uit hoofd

stuk 5.2 is voor reële metingen. Daartoe is het stromingsmodel uit 

hoofdstuk 4 uitgebreid, zodat de indicator nu via twee wegen naar de 

meetplaats kan stromen (zie figuur 5.6). 

e.m. 

I 

f Qr 4 
l Ml M2 e.m. 

I~ WIJJJ,:j I I 

rj ~ t je -~ -
Qsh 

= I x 
V 4- K 

- -
p 

~~ I~ ~ 

T 

Fig. 5.6 Een schematische weergave van het gebruikte stromings
medel voor de simulatie van bimodale verdunningscurven. 
Hierin is I: de plaats van injectie C: de plaats van 
de concentratiemeting, e.m.: electre-magnetische flow
probe, M1 en M2: menggedeelten, V: vernauwing, A: elec
trisch aardpunt, K: kraan, P: tandradpomp, T: gether
mostateerde voorraadbak en Q: stroomsterkte. De index 
t heeft betrekking op de totale stroom, sh: de shunt
stroom en r: de reststroom. 

In dit model vertakt de totale vloeistofstroom, Qt, zich in twee stro

men via een "glad verlopende" splitsing. Een fractie van de totale 

stroomsterkte, Ósh• volgt nu een weg waarin een vernauwing opgenomen 

is (we noemen dit de shuntstroom). Het resterende gedeelte, Ör• 

stroomt langs de andere weg (en noemen we de reststroom). Verderop 

worden beide stromen weer bij elkaar gebracht. 
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De inspuitingen in I, de concentratiemetingen in C en de menging vlak 

na de plaats van injectie in M1 gebeuren op dezelfde wijze als in 

hoofdstuk 4.2 beschreven is. De electrische aardpunten, A, tussen C en 

de electre-magnetische flowprobes, e.m., zijn aangebracht om de onder

linge beïnvloeding van beide metingen te voorkomen. Het menggedeelte 

M2 vlak voor de concentratiemeetplaats bestaat uit een buis (10 cm 

lang met een doorsnede van 14 mm), gevuld met glasparels met een door

snede van 5 mm. De stromende vloeistof (een NaCl-oplossing van 0.1 g%) 

wordt op een constante temperatuur gehouden ten behoeve van een cor

recte concentratiemeting. Het injectaat is een oplossing van 0.5 g% 

NaCl. De pomp T stuwt voortdurend een constante totale stroomsterkte, 

Qt (5 1/min), door het systeem. 

We injecteren nu een bepaalde hoeveelheid indicator op de plaats I in 

de hoofdstroom. Deze is, na het passeren van M1 , homogeen over de door

snede van de hoofdstroom verdeeld (zie hoofdstuk 4.3). Na de splitsing 

zal het gedeelte van de indicator dat de shuntstroom volgt evenredig 

zijn met Qsh/Qt als de splitsing netjes verloopt. De resterende indi

cator, evenredig met Qr/Qt' stroomt langs de andere weg. Nadat beide 

stromen weer bij elkaar gebracht zijn, passeert de oplossing een meng

gedeelte, M2 , alvorens de meetplaats in C te bereiken. Een indicator

verdunningscurve die in C gemeten wordt (verder modelcurve genoemd), 

zal in het algemeen een bimodaal karakter hebben. De samenstellende 

primaire curven geven ieder afzonderlijk informatie over de doorstro

ming van de doorlopen stromingsweg (hoofdstuk 2). 

5.3.2 De benadering van de modelcurven met een LDRW-verdeling. 

Het stromingsmodel is geschikt voor de simulering van shuntcurven als 

het steeds dezelfde shunts genereert; dit is, als steeds dezelfde frac

tie van Qt en van de geïnjecteerde indicatormassa via de shuntstroom 

gaat. In het algemeen is dit afhankelijk van de menging van de indica

tor voor de splitsing en de wijze waarop de stroming vertakt wordt. 

Derhalve zijn allereerst 25 experimenten gedaan om de reproduceerbaar

heid van het systeem te testen. De weglengten waartussen de indicator

deeltjes mogen kiezen, zijn zodanig ingesteld dat een gemeten model

curve de vorm van een L•R-shuntcurve vertoont (zie figuur 2.4). De 
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vernauwing heeft een kleinste diameter van 6 mm, terwijl alle andere 

leidingen 14 mm van doorsnede zijn. Gedurende de 25 experimenten is er 

niets veranderd aan het model. Vervolgens zijn de gemeten bimodale mo

delcurven ingevoerd in het rekenprogramma uit hoofdstuk 5.2. De resul

taten daarvan zijn uitgezet in figuur 5.7. De oppervlakte a1+a2 is ge

lijk aan de totale oppervlakte onder een bimodale modelcurve en is vol

gens vergelijking (3) een maat voor Qt. De oppervlakte a2 is gelijk 

aan de oppervlakte onder de tweede primaire curve, afkomstig van de 

shuntstroom, en is een maat voor Qsh· De verhouding a2/(a1+a2 ) corres

pondeert dan met de verhouding Qsh/Qt (de 'shuntfractie'). 

1.00+--------------t t---"'------...----::-''-fl.OO 

1 -nr. exp. 25 
+--1~~~-----n-r-. e-x-p-. ____ 2,....5 o. 90 

Fig. 5.7 De spreiding in de oppervlakte-verhouding a2/(a1+a2 ) 
en in de oppervlakte a1+a2, rond hun gemiddelde waar
de, voor 25 experimenten onder gelijkblijvende omstan
digheden. Op de horizontale as staat het nummer van 
het experiment. 

Het gemiddelde van de 25 experimenten voor a2 /(a1+a2 ) is gelijk aan 

0.280; de daarbij behorende standaard deviatie is 0.017. Van de totale 

oppervlakte a1+a2 is het gemiddelde 0.340 met een standaard deviatie 

van 0.006. Op grond van deze resultaten blijkt het stromingssysteem 

bruikbaar voor de simulatie van shuntcurven. 

5.3.3 De analyse van de modelcurven. 

In het fysisch model (zie figuur 5.6) zijn een aantal grootheden te 

variëren: 

a) De vernauwing kan vervangen worden door een met een andere diame

ter. Hiermee is shuntfractie Q5h/Ót te beïnvloeden. 

De vernauwing is in alle gevallen zodanig gekozen dat de indicator-
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deeltjes die daar langs komen, de kleinste primaire verdunnings

curve veroorzaken. De stroom langs deze weg noemen we, in overeen

stemming met de nomenclatuur uit hoofdstuk 2, de shuntstroom. De 

shuntfractie is dan in te stellen met de diameter van de ver

nauwing. 

bl) De wegleugten die de indicator-deeltjes af moeten leggen, kunnen 

we veranderen. Hierdoor is het karakter van een gegenereerde IVCb 

in te stellen. 

We kunnen de weglengten zodanig kiezen, dat de kleinste primaire 

oppervlakte, evenredig met Osh• voor de grootste optreedt. De ge

simuleerde shuntcurven komen dan qua vorm overeen met een verdun

ningscurve bij een R•L-shunt (zie figuur 2.4). Op een overeenkom

stige wijze zijn L•R-shuntcurven te simuleren door de kleinste 

primaire oppervlakte na de grootste te situeren. 

b2) Het verschil in weglengten die de indicator-deeltjes moeten afleg

gen, is in te stellen. Daarmee is de mate waarin de twee samen

stellende primaire curven samenvallen te beïnvloeden. 

Dit gebeurt door een stromingsweg in lengte te vergroten of te 

verkleinen. De corresponderende primaire curve komt dan later of 

eerder in C aan. Dit heeft als gevolg dat de primaire curven dan 

meer of minder samenvallen. 

In het fysisch stromingsmodel zijn 80 indicator-verdunningsmetingen 

uitgevoerd onder steeds verschillende omstandigheden. De ene helft 

daarvan simuleert shuntcurven met een R•L-karakter, de andere helft 

bezit een L+R-karakter. Elk van die 40 metingen bestaat uit vier se

ries van 10. In een serie is voor een constante vernauwing (dus shunt

fractie) de mate waarin de primaire curven samenvallen steeds geva

rieerd. Bij de 3 andere series is de vernauwing steeds kleiner geko

zen. Tijdens een meting en na afloop van een serie metingen, is met 

behulp van de electra-magnetische flowprobes Ot en Or gemeten. Dan 

kennen we tevens de werkelijke shuntfractie, die we de ingestelde 

shuntfractie (Shf.ing) noemen. 

Alle modelcurven zijn direct na afloop van een meting geanalyseerd op 

de manier zoals in hoofdstuk 5.2.2 beschreven is. Dit levert de geana

lyseerde shuntfracties (Shf.an) uit de oppervlakte-verhouding 

a1/(a1+a2) (bij een R•L-shunt) en a2/(a1+a2) (bij een L•R-shunt).De 

resultaten daarvan zijn weergegeven in de tabellen 5.II en 5.III. 
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Nr. Ql Àl T~l TOl Q2 À2 T~2 T02 Shf Shf CA 
Exp. an. ing cpl [sec] [sec] (sec] [sec] 

1 147.9 5.95 .531 -.286 182.7 8.28 1.668 .696 .45 .45 .50 
2 151.9 7.28 .550 -.338 184.4 7.61 1.616 .729 .45 .45 .52 
3 143.6 5.52 .504 -.220 187.5 7.13 1.501 .621 .44 .45 .58 
4 145.0 8.34 .603 -.371 196.0 7.0o 1.692 .699 .43 .45 .63 
5 161.2 6.52 .597 -.344 180.8 7.48 1.575 .677 .47 .45 .69 
6 145.9 7.03 .601 -.349 191.5 9.89 1.616 .536 .43 .45 .74 
7 147.0 13.05 .572 -.570 193.7 10.97 1.663 .463 .43 .45 .77 
8 143.2 10.92 .541 -.558 184.4 8.98 1.465 .484 .44 .45 .81 
9 158.8 7.78 .617 -.419 180.9 6.69 1.453 .551 .47 .45 .89 

10 151.6 6.49 .615 -.370 I 171.8 9.81 1.359 .492 .47 .45 I .91 
11 106.4 8.57 .545 -.461 227.2 9.93 1.725 .611 .32 .33 

I 
.57 

12 108.2 8.21 .543 -.392 223.4 7.98 1.658 .630 .33 .33 .60 
13 109.0 8.56 .549 -.513 224.6 .-.oo 1.676 .611 .33 .33 .64 
14 114.3 4.90 .554 -.269 220.3 9.62 1.688 .547 .34 .33 .68 
15 106.1 8.71 .550 -.464 225.4 18.58 1.802 .272 .32 .33 .69 
16 108.8 10.04 .607 -.505 221.4 11.02 1.732 .547 .33 .33 .70 
17 103.9 6.48 .571 -.354 226.9 10.41 1.679 .521 .31 .33 .71 
18 112.2 5.84 .565 -.336 220.2 10.10 1.636 .503 .34 .33 .74 
19 105.5 6.32 .570 -.381 222.0 12.75 1.656 .447 .32 .33 .75 
20 113.0 6.63 .573 -.435 218.0 9.19 1.559 .456 .34 .33 .86 
21 82.7 6.09 .672 -.497 252.2 9.71 2.363 1.085 .25 .23 .36 
22 67.7 5.85 .627 -.454 263.1 11.19 2.239 .909 .20 .23 .40 
23 78.1 7.49- .697 -.632 252.6 11.13 2.181 .851 .24 .23 .55 
24 73.4 8.06 .726 -.672 257.6 9.79 2.164 .886 .22 -~3 .59 
25 71.9 32.13 .688 -1.629 258.0 14.09 2.175 .598 .22 .23 .60 
26 72.4 9.51 .723 -.666 264.3 10.64 I 2.125 .753 .22 .23 .64 I 27 86.7 3.37 .779 -.382 249.8 9.86 

I 
2.218 .945 .26 .23 .65 

28 72.1 15.77 .694 -1.167 261.6 12.26 2.104 .654 .22 .23 .69 
29 83.4 1.82 .707 -.163 240.2 9.69 I 1.970 .725 .26 .23 .72 I 
30 84.1 7.46 .837 -.661 264.0 9.02 I 1.687 .510 .24 .23 .99 
31 70.2 8.05 1.919 -.981 471.9 11.43 5.712 3.357 .13 .14 .22 
32 75.8 6.34 12.031 -.540 480.5 11.89 5.767 3.321 .14 .14 .25 
33 77.3 6.16 1.986 -.727 477.4 12.34 5. 754 3.240 .14 .14 .29 
34 78.4 5.93 1.896 -.623 468.1 15.74 5.234 2.533 .14 .14 .39 
35 75.2 5.54 1.962 -.612 469.2 11.04 4.864 2.653 .14 .14 .50 
36 72.5 7.48 2.093 -.667 468.2 14.29 4.980 2.476 .13 .14 .51 
37 . 77.9 5.27 1.972 -.590 466.0 13.68 4.933 2.490 .14 .14 .52 
38 74.4 5.66 2.018 -.392 480.2 12.49 4.696 2.267 .13 .14 .60 
39 92.4 2.09 2.103 -.044 467.9 10.79 4.516 2.319 .16 .14 .72 
40 84.6 2.98 2.165 -.067 477.3 11.59 4.608 2.316 .15 .14 .72 

Tabel 5.II De resultaten van de analyse van gesimuleerde, 
bimodale indicator-verdunningscurven met een R·L
karakter. Hierin is Shf.an = a1/(a1+a2) en Shf.ing: 
de werkelijke verhouding van de shuntstroomsterkte 
en de totale stroomsterkte. De oppervlaktegegevens 
zijn in arbitraire eenheden; de tijdstippen zijn 
gerelateerd aan het verschijningstijdstip. 



Nr. 
Exp. 

1 218.2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

218.8 

214.0 

226.0 

204.7 

218.5 

221.1 

218.2 

212.1 

224.9 

259.8 

259.7 

245.6 

253.6 

259.8 

266.9 

266.9 

260.7 

260.2 

262.5 

271.2 

273.3 

269.7 

271.8 

270.7 

278.4 

294.2 

28 1 277.1 

:~ I :~~:: 
31 I 298.1 

32 I 292.5 

33 302.2 

I . 

I 
:: I :::: 
37 299.6 

38 

39 

40 

284.0 

294.5 

307.4 

T~1 
[sec] 

8.48 .544 

7.17 

7.55 

7.96 

11.58 

12.05 

5.61 

8.11 

10.34 

9.10 

8.51 

6.74 

7.94 

13.46 

7.68 

9.96 

9.07 

9.54 

7.00 

8.01 

10.02 

4.19 

10.66 

9.95 

13.13 

9.88 

13.53 

8.82 

13.18 

12.75 

6.89 

8.15 

7.94 

8.56 

7.54 

7.00 

7.93 

7.96 

8.77 

8.15 

.543 

.564 

.575 

.576 

.609 

.600 

.589 

.602 

.616 

.538 

.541 

.482 

.552 

.595 

.605 

.588 

.608 

.630 

.629 

.476 

.458 

.462 

.483 

.470 

.528 

.460 

.543 

.495 

.503 

.525 

.554 

.504 

.516 

.505 

.542 

.532 

.555 

.550 
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\2 
[sec] 

I 

T02 
[sec] 

Shf 
an. 

-.327 194.8 7.92 I 2.099 .848 .47 .48 .24 

.26 

.28 

.41 

.47 

.69 

.73 

.81 

.82 

.87 

.21 

.34 

.36 

.43 

.54 

.59 

.64 

.75 

.77 

.90 

.30 

.31 

.40 

.63 

.69 

.80 

.92 

-.309 

-.347 

-.354 

-.534 

-.603 

-.297 

-.402 

-.488 

-.450 

-.336 

-.260 

-.304 

-.521 

-.330 

-.396 

-.396 

-.444 

-.377 

-.388 

-.378 

-.109 

-.342 

-.341 

-.430 

-.367 

-.540 

195.7 

202.5 

197.2 

199.1 

209.8 

213.9 

208.8 

201.9 

206.6 

11157.0 
162.0 

160.5 

162.7 

167.1 

176.4 

1

162.8 

173.4 

178.7 

183.4 

105.3 

106.5 

114.8 

115.0 

108.3 

108.0 

108.4 

6.56 

10.36 

5.68 

7.08 

7.48 

6.55 

6.34 

6.64 

6.36 

5.86 

7.05 

8.72 

7.54 

5.60 

6.63 

7.30 

8.13 

4.01 

5.60 

9.33 

5.73 

6.87 

9.28 

28.93 

23.50 

10.37 

2.010 I 
2.085 

1.895 

1.871 

1.839 

1. 774 

1.641 

1.672 

1.661 

2.017 

2.200 

1.916 

2.107 

1.866 

2.012 

2.057 

1.903 

1.675 

1.702 

1.662 

1. 755 

1.847 

1.839 

1.725 

1.919 

1.684 

.925 

.826 

.854 

.750 

.616 

.623 

.555 

.550 

.524 

.970 

.726 

.591 

.611 

.760 

.634 

.626 

.505 

.718 

.518 

.691 

.758 

.525 

.321 

-.160 

-.324 

.191 

-.310 110.7 14.03 1.785 -.193 

-.529 1 110.8 26.96 1.721 -.345 

-.440 106.6 62.28 1.848 -2.002 

-.216 56.2 9.19" 3.488 1.580 

-.255 61.1 27.53 3.353 .9S5 

-.298 58.8 36.17 3.398 .254 

-.305 69.2 8.20 2.777 1.155 

-.272 66.9 25.40 2.881 .154 

-.210 71.5 21.44 3.222 -.019 

-.275 60.3 16.92 2.560 .669 

-.262 

-.310 

-.313 

72.1 

68.0 

57.4 

57.38 

42.93 

20.82 

2.754 

2.497 

2.903 

2.059 

1.393 

1.961 

.47 

.49 

.47 

.49 

.49 

.49 

.49 

.49 

.48 

.40 

.38 

.40 

.39 

.39 

.40 

.48 

.481 

.48 

.48 

.48 

.48 

.48 

.48 

.48 

.39 

.39 

.39 

.39 

.39 

.39 

.38 .39 

.40 1 .39 

.41. .39 

.41 

I .28 

.28 

.30 

.30 

.29 

.28 

.27 

.29 

.29 

.28 

.16 

.17 

.16 

.19 

.18 

.20 

.17 

.20 

.19 I 

.16 

.39 

.29 

.29 

.29 

.29 

.29 

.29 

.29 

.29 .98 

.29 .98 

.29 -.63 

.18 .oo 

.18 .00 

.18 .02 

.18 .03 

.18 .08 

.18 .08 

.18 I .09 

.18 

.18 

.18 

.72 

.84 

-.16 

Tabel 5.III De resultaten van de analyse van gesimuleerde, 
bimodale indicator-verdunningscurven met een L~R
karakter. Hierin is Shf.an = a2/(a1+~) en Shf.ing: 
de werkelijke verhouding van de shuntstroomsterkte 
en de totale stroomsterkte. De oppervlaktegegevens 
zijn in arbitraire eenheden; de tijdstippen zijn 
gerelateerd aan het verschijningstijdstip. 
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In tabel 5.IV zijn de resultaten uit de tabellen 5.II en 5.III samen

gevat. 

Shuntfractie Shuntfractie geanalyseer~ Shuntfractie Shuntfractie geanalyseerd. 

ingesteld. Gem. van 10 Standaard ingesteld. Gem. van 10 Standaard 

R-L experimenten deviatie. L-R experimenten deviatie. 

.45 .447 .017 .48 .483 .010 

.33 .328 .010 .39 .394 .012 

.23 .233 .020 .29 .286 .010 

.14 .140 .009 .18 .178 .016 

Tabel 5.IV De gemiddelden en de standaard deviaties voor de ge
analyseerde shuntfracties, behorend bij de tabellen 
5. II en 5. I II . 

Voorts mogen we uit de tabellen 5.II en 5.III concluderen dat de gea

nalyseerde shuntfractie niet systematisch afhangt van de mate waarin 

de samenstellende primaire curven samenvallen. 

5.4 De analyse van shuntcurven uit dierexperimenten. Een vergelijking 

met een andere benadering. 

De hier ontwikkelde analyse-methode is in het nu volgende hoofdstuk 

toegepast op bimodale verdunningscurven, zoals deze gemeten worden in 

fysiologische experimenten. Bovendien ·zijn dezelfde curven geanaly

seerd met de methode die door Bogaard(l980) beschreven is (zie ook 

hoofdstuk 5.1 van dit verslag). De experimenten zïjn gedaan bij jonge 

biggen in het pathofysiologisch laboratorium van de afdeling Longziek

ten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het moge duidelijk zijn 

dat de stroomsterkte in deze situaties niet constant is, hetgeen wil 

zeggen dat de formule van Stewart-Hamilton niet meer geldig is. 

In de continu beademde biggen werd ~oude ascorhinaat in de onderste 

opstijgende holle ader geïnjecteerd. Sr zal dan een R•L-shunt optreden 

door het foramen ovale. (Het foramen ovale is éen bij het embryo aan

wezige opening in het tussenschot tussen beide atria dat zich om

streeks de geboorte sluit.) Nu blijkt de druk over het foramen ovale 
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(dat is de druk in het rechter atrium ten opzichte van de druk in het 

linker atrium) gedurende een hartcyclus periodiek positief te zijn in 

een bepaald gedeelte van de ademhalingscyclus (Spritzer e.a., 1981). 

Uitsluitend in dat gedeelte van de ademhalingscyclus zal onder invloed 

van de drukverschillen een shuntstroom optreden; we kunnen ook zeggen 

dat het foramen ovale dan 'geopend' is. De grootte van een gemeten 

shuntfractie is derhalve afhankelijk van het moment waarop de indica

tor in het rechter atrium verschijnt. 

Bij de experimenten is op een wisselend moment van de ademhalings

cyclus geïnjecteerd. De indicator verschijnt daarom steeds op een an

der moment van de ademhalingscyclus in het rechter atrium. Afhankelijk 

van het feit of en hoelang het foramen ovale dan 'geopend' is, zal er 

een shunt gemeten worden of niet. 

De gemeten shuntcurven zijn op twee manieren geanalyseerd; op de con

ventionele wijze (Bogaard, 1980) en met de hier ontwikkelde methode. 

Bij beide analyses is voorbijgegaan aan het feit dat de stroomsterkte 

tussen injectie- en meetplaats niet constant is. We veronderstellen 

derhalve dat de formule van Stewart-Hamilton geldig is. Dan is de op

pervlakte onder een primaire verdunningscurve een maat voor de stroom

sterkte in de corresponderende circulatieweg. De shuntfractie bereke

nen we met behulp van vergelijking (8). 

Voorts is in beide analyses rekening gehouden met de verstorende in

vloed van recirculerende indicator-deeltjes. Dit betekent dat de rech

ter flank van de shuntcurve hevig verstoord is (zie figuur 2.2). Om 

deze verstoring niet van invloed te laten zijn op de analyse, wordt 

het rechter been van een shuntcurve afgebroken bij een concentratie

waarde die 50% van de maximale waarde is. Het gedeelte van een IVCb 

dat daaraan voorafgaat wordt niet verstoord geacht door recirculatie. 

De verschillende analyse-programma's worden op dat niet verstoorde 

deel van een shuntcurve toegepast. 

De eerste analyse gebeurt met de conventionele methode, waarvan de re

sultaten verkregen zijn door Spritzer(1982). Vervolgens zijn de shunt

curven geanalyseerd met behulp van de in dit verslag ontwikkelde pro

cedure. Als cte analyse niet mogelijk blijkt, omdat de beide primaire 

verdunningscurven grotendeels samenvallen, is er Been shuntfractie be

kend. De resultaten van beide analyses zijn samengevat in tabel 5.V. 
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nummer shuntfractie shuntfractie 't moment v/d 
van de volgens de volgens de ademh.cyclus 
meting conventionele ontwikkelde waarop de ind. 

methode in %. methode in ';1\. in 't RA versch. 

20 -- -- .199 

21 -- -- .196 

22 -- 9.9 .253 

23 -- 12.9 .271 

24 -- 9.8 .285 

25 -- 13.2 .320 

26 -- 16.0 .4.')4 

27 -- 22.5 .461 

28 -- 22.0 .462 

29 23.3 23.2 .538 

30 23.8 23.7 .552 

31 30.2 28.3 .552 

32 26.6 25.7 .571 

34 29.5 30.2 .582 

35 28.8 29.0 .594 

36 21.6 21.7 .693 

37 19.5 19.5 .740 

38 19.8 19.9 .740 

39 13.9 14.4 .792 

40 15.6 15.4 .707 

41 15.7 16.1 .788 

42 . 12.1 12.5 .839 

43 7.8 7.5 .857 

44 6.9 6.6 .849 

45 5.2 5.6 .923 

47 5.8 6.0 .932 

48 3.1 3.5 .990 

49 3.3 3.9 .085 

50 3.4 -- .038 

51 -- -~ .245 

52 -- 7.9 .236 

De resultaten van de verschillende analyse-methoden 
als deze toegepast worden op shuntcurven uit dierex
perimenten. De resultaten van de conventionele metho
de zijn verkregen door Spritzer(l982). In de meest 
rechtse kolom is het moment waarop de indicator in 
het rechter atrium verschijnt, gerelateerd aan de 
ademhalingscyclus, gegeven. 

De resultaten zijn, gesorteerd naar het moment van de ademhalings

cyclus waarop de indicator in het rechter atrium verschijnt, getekend 

in figuur 5.8. 
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Fig. 5.8 De resultaten uit tabel V. Hierin staat op de hori
zontale as het moment waarop de indicator in het 
rechter atrium verschijnt, gerelateerd aan de adem
halingscyclus. De resultaten verkregen door 
Spritzer(1982) worden weergegeven met (l}); de resul
taten van de hier ontwikkelde methode met (e). Als 
beide resultaten niet gescheiden getekend kunnen 
worden, zijn ze weergegeven met(*). 

1.0 

In tabel 5.V is de overeenkomst tussen de resultaten van beide analy

ses opvallend. Daarnaast blijkt, dat er in de meeste gevallen waarin 

de conventionele analyse-methode geen resultaat biedt, er met de in 

dit verslag ontwikkelde methode wel een schatting van de shuntfractie 

mogelijk is. 

5.5 Conclusies en discussie. 

a) Het is mofielijk gebleken om een IVCb te scheiden in de samenstel

lende prinaire curven, met behulp van een modelvoorstelling bestaan

de uit de som van twee LDRW-verdelingsfuncties. 
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Het hier ontwikkelde analyse-programma blijkt onafhankelijk van de 

keuze van de startwaarden voor de 8 LDRW-parameters te convergeren 

naar één oplossing. Daarmee kennen we de parameters van beide LDRW

verdelingen en dus ook de shuntfractie waarmee de IVCb correspon

deert. 

b) Voor de bepaling van de 8 parameters van de samenstellende LDRW

verdelingen is het voldoende om 50 equidistante meetwaarden van een 

IVCb te beschouwen. De keuze van het verschijningstijdstip van de 

curve is niet van wezenlijk belang voor het uiteindelijke resultaat. 

Bij de shuntcurven die in het fysisch stromingsmodel gesimuleerd 

worden, dienen de meetwaarden zodanig gekozen te worden dat zij de 

gehele curve omvatten. Het is mogelijk dat volstaan kan worden met 

een aanpassing met minder dan 50 meetwaarden. Conform de conventio

nele analyse-procedure, gebruikt de hier ontwikkelde analyse-metho

de 50 meetwaarden van een IVCb. 

Bij curven die in fysiologische experimenten gemeten zijn, dienen 

de meetwaarden zodanig gekozen te worden dat zij het gedeelte van 

een IVCb, dat niet door recirculatie verstoord is, omvatten. Met 

name bij een rechts-links-shunt is de rechter flank van een shunt

curve hevig verstoord ten gevolge van de snelle recirculatie door 

de shunt zelf. Het is dan gebruikelijk om de rechter flank van een 

IVCb "af te breken" bij een concentratie-waarde die 50 % van de 

maximale waarde is. In de analyse wordt dan uitsluitend het vooraf-

gaande gedeelte van een shuntcurve beschouwd. Het is ons niet be

kend of dat gedeelte dan geheel vrij van verstoring is. 

c) Het is mogelijk gebleken om, met het hier beschreven analyse-pro

gramma, de som van twee verschillende LDRW-verdelingen te analyse

ren in de twee samenstellende verdelingen, zelfs als die verdelin

gen grotendeels samenvallen. 

Deze conclusie is van toepassing op het geval waarin een IVCb bere

kend wordt uit de som van 2 bekende LDRW-verdelingen. De analyse 

blijkt niet meer mogelijk als er, met de procedure uit hoofdstuk 

5.2.2, geen redelijke beginschattingen voor de LDRW-parameters uit 

de curve zelf te bepalen zijn. De samenstellende verdelingen ver

dwijnen dan zo ver onder elkaar dat het onzeker is of de gemeten 

curve wel samengsteld is uit 2 primaire curven. 

Voorts blijkt uit figuur 5.5 dat de hier ontwikkelde analyse-me

thode in staat is om bimodale curven te analyseren, als de conven-
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tionele procedure dat niet meer is (gezien de vorm van de curven). 

d) Het in hoofdstuk 5.3 voorgestelde stromingsmodel ten behoeve van de 

simulatie van bimodale verdunningscurven voldoet aan haar bedoelin

gen. 

Deze conclusie is te verdedigen naar aanleiding van de mate waarin 

met het stromingsmodel shuntcurven reproducerend te genereren zijn. 

Echter, ter simulatie van shuntcurven die (zeer) kleine shunts re

presenteren lijkt dit model niet geschikt. In deze situaties blij

ken de andere variabele grootheden dan zeer moeizaam reproducerend 

instelbaar. 

Het gerealiseerde stromingsmodel biedt een aantal mogelijkheden die 

van belang kunnen zijn bij een voortzetting van dit onderzoek. In 

de eerste plaats is het model gemakkelijk uit te breiden tot een 

model waarin de periode dat de shuntstroom optreedt, kan variëren 

(van belang met betrekking tot hoofdstuk 5.4). Daarnaast kan in dit 

model tevens onderzocht worden wat de invloed is van de versprei

ding van de indicator ter plaatse van de shuntlocatie op de analyse. 

e) De analyse van de hier gesimuleerde shuntcurven is betrouwbaar, 

zelfs als de samenstellende primaire curven grotendeels.samenvallen. 

Bovendien hangt het resultaat van de analyse niet systematisch af 

van de mate waarin de beide primaire curven samenvallen. 

Bij constante stroomsterkte gelden de formules uit hoofdstuk 2.2 

exact. Daarmee berekent men de shuntfractie uit de verhouding van 

de oppervlakten van de samenstellende primaire curven. In het model 

is een groot aantal shuntcurven gegenereerd, die qua vorm en shunt

fractie verschillen. De hier ontwikkelde analyse-procedure levert 

betrouwbare resultaten op voor de schatting van de shuntfractie uit 

de oppervlakteverhouding. Deze wijkt nergens meer af dan ongeveer 

0.02 van de werkelijke waarde van de shuntfractie. 

f) De resultaten van de hier ontwikkelde methode om shuntcurven te 

analyseren, komen overeen met die van de conventionele analyse-me

thode. Bovendien is zij in veel gevallen waar de conventionele me

thode faalt, wel in staat om shuntcurven te analyseren. 

De curven waaraan dit onderzocht is, zijn tot stand gekomen in 

dierexperimenten. Dientengevolge is de stroomsterkte tussen injec

tie- en meetplaats niet constant. De formule van Stewart-Hamilton 

(vergelijking (3)) is dus niet correct. Als we desondanks shunt

fracties uitrekenen met behulp van de vergelijkingen (8) en (11) 
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dienen we ons te realiseren dat deze interpretatie niet meer juist 

is. (Bovendien is het in een fysiologisch stromingssysteem mogelijk 

dat een gemeten verdunningscurve schijnbaar een bimodale vorm heeft 

terwijl er geen shunt bestaat. De bimodale vorm is dan vermoedelijk 

een gevolg van het pulserend karakter van de bloedstroom. Op grond 

van andere gegevens moet men de zekerheid krijgen of er wel een 

shunt aanwezig is of niet.) 

Een tweede moeilijkheid betreft de recirculatie van de indicator

deeltjes. In het algemeen is niet bekend, waar de recirculerende 

deeltjes de verdunningscurve verstoren. Het is gebruikelijk om voor 

recirculatie te corrigeren, door het afdalende been van een IVCb af 

te breken bij 5~~ van de maximale concentratie-waarde (zie e)). Het 

resterende gedeelte van een IVCb beschouwen we in het analyse-pro

gramma doch kan vermoedelijk nog gedeeltelijk verstoord zijn door 

recirculatie. Dit zal tot een verkeerde schatting van de shuntfrac

tie leiden. (Voor sommige curven blijkt de aanpassingsprocedure aan

zienlijk sneller te convergeren naar kleinere waarden voor de shunt

fractie, als de curve niet bij 50%, maar bij 60 of 70 % van de maxi

male concentratie-waarde wordt afgebroken. Dit kan er op dui~en dat 

er bij een afbreekcriterium vàn 50% waarschijnlijk toch nog een 

gedeelte van de IVCb verstoord is door recirculatie.) 
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APPENDIX A: De aanpassingsprocedure. 

Zoals in hoofdstuk 4 duidelijk is gemaakt, is het gedrag van indicator 

deeltjes die in een stromende vloeistof geïnjecteerd worden, te karak

teriseren met een aantal parameters. Om de grootte van die parameters 

te schatten, wordt in het algemeen een theoretisch model, waarin die 

parameters verwerkt zijn, aangepast aan een gemeten curve. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van een algemene kleinste-kwadraten-methode 

(Verster, 1981), waarvan de principes in het nu volgende worden ver

duidelijkt. 

Als men een bepaalde grootheid y meet, levert dit een meetwaarde Y op 

met een onnauwkeurigheid cr. Daar meetruis normaal verdeeld is, is ook 

de waarschijnlijkheidsverdeling L van y rond Y een normale verdeling: 

- ~ c~---=-Z) 
L(y) = e 

0 

(a.l) 

Bij N onafhankelijke metingen Yi van Yi wordt de waarschijnlijkheicts

verdeling het product van de individuele kansen, dat wil zeggen: 

Hierin is: 

[

y. - y ·]2 l: 1. 1. 

. a . 
1. l 

Nu is gegeven dat de N grootheden yi afhangen van M parameters, I'k, 
met M << N, zodat: 

(a.2) 

(a.3) 

( a.4) 

Hierin stelt~ het theoretisch model voor (ofwel de modelfunctie). 

De waarschijnlijkheid dat de grootheden y1 , ..• ,yN optreden hangt der

halve af van de parameters PI•····~ en de standaard deviaties cri. 

Nu wordt gevraagd: 

a) Die set van parameters (p1 , ...• ~) die L(y1 , ... ,yN) maximaal 

maakt, dus cl minimaliseert ( cj . noemen we x2 
) • BiJ. een · m1.n 
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juiste keuze van cri is de verwachtingswaarde van i gelijk 

aan N-M (Verster, 1981). 

b) De varianties ok in de parameters op basis van L. Deze wor

den gerelateerd aan een daling van L met een factor exp(-Yz), 

dat wil zeggen een toename van Q2 van l tot x2 +1. 

We mogen dit als volgt meetkundig interpreteren. Beschouwen we de N 

meetwaarden Yi/oi als een vectorYindeN-dimensionale ruimte. In die 

ruimte noemen we x dan het meetpunt. Verzamelingen van meetpunten die 

met gelijke waarschijnlijkheid L(z) op kunnen treden zijn dan "bollen" 

om y. De modelfunctie ~ van iedere willekeurige set van parameters 

(p1 , ••• ,pM) vormt dan een M-dimensionaal oppervlak in die N-dimensio

nale ruimte. Iedere set van parameters ~komt overeen met een meetpunt 

in dat modeloppervlak. Q2 (R) is in deze optiek de afstand van Y tot 

,!!!(.E). De beste set van parameters p die Q2 (.E.) minimaliseert is derhal

ve de loodrechte projectie van ~ op het modeloppervlak ~· 

Deze best-fit parameters worden via een iteratief proces gevonden (zie 

figuur a.l). 

Fig. a.l Een schets van de aanvangssituatie bij de aanpas
singsprocedure. Hierin is de lengte van de vector r 
gelijk aan Q2 

• 

Bij aanvang hiervan kiest men de startwaarden, Eo• van de parameters. 

In het hiermee corresponderende punt wordt het raakvlak aan het model

oppervlak bepaald. Via een orthogonalisatie-methode van Gramm-Schmidt 

wordt Y op dat raakvlak geprojecteerd. Dit levert waarden voor de ver

andering, àR, in de parameters. De nieuwe benadering voor R wordt nu 

.E.l = Eo + à .E_ en opnieuw bepaalt men de afstand van Y tot het modelpunt 

~(_e1 ). Dit proces wordt hierna herhaald met El als startpunt, totdat 

de lengte van de vector à p_ voldoende klein is. Uiteindelijk levert dit 

de best-fit parameters p- met de afstand van Y tot ~ ( p) gelijk aan i . 



-59-

-De waarschijnlijkheid dat het meetpunt optreedt is maximaal voor E· 
L is gedaald met een factor exp(-~) op de bol rond Y met straal x2 +1. 

Deze snijdt het modeloppervlak in een cirkel (eigenlijk een M-dimensio

nale bol). In een ruimte met Cartesische ~-assen wordt dit een ellip

soïde. Uit deze zogenaamde variantie-ellipsolde (welke in figuur a.2 

voor het 2-dimensionale geval geschetst is) is een schatting te halen 

voor de onnauwkeurigheid in de parameters. 

Fig. a.2 Een twee-dimensionale weergave van de variantie
ellips in de parameterruimte. 

De grootheid crk geeft de maximale variantiemogelijkheid van pk' als 

alle andere parameters mogen variëren. De grootheid 'k geeft hetzelfde 

maar nu wanneer alle andere parameters gefixeerd blijven op hun best

fit waarde. (De verhouding van beide grootheden is een maat voor de 

correlatie van de verschillende par~meters). 

De grootheden crk zijn berekend in de vooronderstelling dat de waarden 

van cri juist gekozen zijn (Lis afhankelijk van cri). Dit zal niet al

tijd het geval zijn. Men kan dan gebruik maken van de wetenschap dat 

X2 gelijk moet zijn aan N-M. Een correcte waarde voor de variantie in 

de parameters, crk, en voor cri vinden we dan door de oorspronkelijke 

waarden te vermenigvuldigen met een factor l(x2 /(N-M)). Daarmee heeft 

men een maat voor de standaard deviaties crk in de parameters en cri in 

de meetwaarden, die enkel gebaseerd is op de spreiding van de meetpun

ten rond de meetwaarden. 



-60-

APPENDIX B: De concentratiemeting. 

Bij alle indicator-verdunningsmetingen die in de beschreven stromings

modellen gedaan zijn, is NaCl als indicator gebruikt. De stromende 

vloeistof zelf is een zoutoplossing met een lage zoutconcentratie (0.1 

~~ NaCl). Ergens stroomafwaarts willen we de concentratieverandering 

NaCl in de stroming weten als functie van de tijd. De concentratiever

andering bepalen we uit het geleidingsvermogen van de oplossing, dat 

gemeten wordt met behulp van een meetcel. Die meetcel (verder ook wel 

electrode genoemd) steekt in de stroming en bestaat uit twee onderling 

geïsoleerde roestvrij stalen ringetjes (doorsnede 4 mm, breedte 1 mm, 

onderlinge afstand 1 mm). 

De weerstand van zo'n cel is in het algemeen afhankelijk van de tempe

ratuur en van het geleidingsvermogen van de oplossing waarin die 

steekt. De temperatuur is in de gebruikte experimentele opstellingen 

nagenoeg constant (de fluctuaties blijven binnen de 0.1 K) zodat de 

weerstand uitsluitend bepaald wordt door het geleidingsvermogen van de 

omringende vloeistof (Aerts, 198L). 

We veronderstellen dat het verband tussen het specifieke geleidings

vermogen van de oplossing en de zoutconcentratie, c, over een beperkt 

gebied gelineariseerd mag worden. De weerstand van de electrode, Ze, 

is dan omgekeerd evenredig met de zoutconcentratie: 

z 
e = con st 

c (a.5) 

De zoutconcentratie in de basisvloeistof is c0 • Indien een klein ge

deelte van de indicator voorbij de electrode komt, stijgt de concen

tratie NaCl met de. Dientengevolge zal de weerstand van de meetcel af

nemen met dZe. Volgens vergelijking (a.5) is de weerstandsverandering 

in eerste benadering evenredig met de concentratietoename, de: 

als de << c0 • 

dZ 
e 

const 
--r- de 

co (a.6) 

De weerstand van de electrode wordt gemeten in een wisselstroom

Wheatstonebrug (zie figuur a.3), die in evenwicht is gebracht voor de 

zoutconcentratie van de basisvloeistof, c0 . 
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Fig. a.3 De brugschakeling waarmee de weerstand van de 
electrode gemeten wordt. 

Dit betekent dat in de evenwichtssituatie, als Ze = Ze 0• er een uit-
' 

gangsspanning, Vuit• gemeten wordt, die gelijk is aan: 

Vuit,O = (a.7) 

Ten gevolge van een weerstandsverandering dZe, verandert de uitgangs

spanning met dVuit: 

dV .t = 
Ul. 

als dZe << Z1 + Ze,O· 

(a.8) 

Dit betekent volgens de vergelijkingen (a.6) en (a.8) dat een gemeten 

spannings-toename, dVuit• evenredig is met de concentratie-toename, 

de: 

dc(t) B·dV .t(t) 
Ul. 

waarin B een constante is. 

(a.9) 

Aerts(1982) toont aan dat de vereenvoudigingen in de vergelijkingen 

(a.5), (a.6) en (a.8) gemaakt mogen worden, bij het gebruik van de

zelfde electrode in een soortgelijke stromings-opstelling. 


