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Samenvatting. 

In het kader van het interafdelingsproject "Atherosclerose", waar 

onderzoek wordt gedaan naar stromingsverschijnselen bij een geringe 

stenose in de halsslagader, is in dit afstudeerwerk onderzoek gedaan 

naar oplosmethoden voor de tweedimensionale stationaire Navier-Stokes

vergelijking met behulp van de eindige elementen methode. Hierbij is 

uitgegaan van het elementen methode pakket AFEP ontwikkeld in Delft 

(T.H.). Er worden drie oplosmethoden behandeld die aan de hand van 

stromingen over een stapvormige verwijding in een tweedimensionaal 

stromingskanaai worden ve.rgeleken. Ter verificatie van de numerieke 

oplossingen zijn m.b.v. een laser-Doppler-anemometer experimenten 

aan zo'n zelfde kanaal gedaan. De numerieke en experimentele resul

taten zijn vergeleken met literatuurgegevens en vertonen redelijke 

overeenkomsten. Het interessegebied lag hierbij bij Reynoldsgetal

len,gebasserd op de diameter van het kanaal en de gemiddelde snel

heid,tussen 500 en 1000. 

Samengevat kan geconcludeerd worden dat de eindige elementen methode 

voorspellingen voor stromingen achter een verwijding redelijk zijn, 

maar dat vooral de mathematische achtergronden nog nader onderzoek 

behoeven. 
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1. Inleiding. 

1.1. Doelstelling. 

Het afstudeerwerk heeft plaatsgevonden in het kader van het interaf

delingsproject "Atherosclerose". Binnen dit project wordt onderzoek 

verricht naar stromingsverschijnselen die optreden bij een geringe 

vernauwing van een bloedvat. De aandacht is hierbij hoofdzakelijk 

gericht op de halsslagader. zowel uit experimenteel als uit numeriek 

onderzoek worden voorspellingen gedaan omtrent voornoemde verschijn

selen. Dit afstudeerwerk moet vooral gezien worden in het kader van 

het numeriek onderzoek. 

Doel van het afstudeerwerk is onderzoek te doen naar verschillende 

oplosmethoden van de Navier-Stokes-vergelijking m.b.v. de eindige 

elementen methode en het operationeel maken van AFEP (een eindige 

elementen methode pakket ontwikkeld in Delft, waarmee o.a. benade

ringsoplossingen van de stationaire tweedimensionale Navier-Stokes

vergelijking kunnen worden bepaald). De kwaliteit van de benaderings

oplossingen worden getoetst aan de hand van experimenten met een la

ser-Doppler-anemometer. 

1. 2. Aanpak. 

Om meer inzicht te krijgen in de werking van de eindige elementen me

thode is literatuuronderzoek verricht naar de mathematische achter

gronden van deze methode, toegespitst op oplossingen van stromings

problemen (H2). Dit literatuuronderzoek is voortgezet maar dan ge

richt op de Navier-Stokes-vergelijking. In H3 worden hiervan drie op

losmethoden behandeld die alle drie standaard in AFEP aanwezig zijn, 

en worden de drie methoden vergeleken aan de hand van berekeningen 

aan tweedimensionale kanaalstromingen met een stapvormige v~wijding. 

In H4 worden experimenten beschreven, waarin met behulp van een 

laser-Doppler-anemometer, snelheidsprofielen in zo'n kanaal worden 

bepaald. De experimentele snelheidsbepalingen worden vergeleken met 

numeriek bepaalde oplossingen. Zowel de experimenten als de bereke

ningen zijn uitgevoerd voor Reynoldsgetallen van 500 tot 1000. 

Dit verslag eindigt met een schets van de voortgang van het onder

zoek(HS). 
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2. De eindige elementenmethode algemeen. 

2.1. Inleiding. 

Ter inleiding van de beschrijving van oplosmethoden van de Navier

Stokes-vergelijking met behulp van de eindige elementenmethode wordt 
-+-+ 

de partiële differentiaalvergelijking van de gedaante Lu=f beschouwd, 

waarin L een lineaire differentiaaloperator van de 2e orde is, ~ de 
• -+ 

op te lossen vector-groothe~d en f een gegeven vectorveld. Beperking 

tot lineaire 2e orde differentiaaloperatoren betekent dat moet gelden: 

a 1uxx+a2uxy+a3uyy+a4ux+a5uy+a6u = f 1 

81v +82v +8
3
v +84v +85v +8

6
v f 2 XX xy yy X y 

met: a
1 

t/m a 6 en 8
1 

t/m'8
6 

functies van x en y, 

au 
u = 

X ax ,u 
XX 2 a x_~ 

etc. 

De differentiaalvergelijking wordt hier gedefinieerd op het tweedi

mensionale gebied ~ met rand a~, eventueel verdeeld in stukken a~. (i= 
~ 

l, ••• ,n), waar verschillende soorten randvoorwaarden gelden (zie fig.2.1.). 
-+ 

De naar buiten gerichtte normaal op a~ wordt n genoemd. 

Fig.2.1 Het gebied ~ 
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Teneinde tot een elementenformulering te komen, zal van de gegeven 

differentiaalvergelijking het bijbehorend minimaliseringsprobleem 

n 

worden afgeleid (§2.2.1) dat vervolgens kan worden gediscretiseerd (§2.2.2). 

Deze strategie is echter al;);~ mogelijk voor differentiaalvergelijkingen 

met homogene randvoorwaarden waarvan de differentiaaloperator aan speciale 

eisen voldoet. Voor differentiaalvergelijkingen die niet aan die eisen 

voldoen, zal dan ook een andere strategie worden toegepast en zal van de 

differentiaalvergelijking een bijbehorende integraalformulering worden 

afgeleid, die met de methode van Galerkin kan worden gediscretiseerd 

(§2.2.3). In principe kan deze strategie altijd worden toegepast, maar 

toch zal in sommige gevallen de voorkeur uitgaan naar het equivalent mini

maliseringsprobleem, omdat deze het mogelijk maakt nevenvoorwaarden d.m.v. 

een boetefunctie aan het probleem op te leggen (§3.3). 

In beide strategieën zal aandacht moeten worden besteed aan de formule

ring van de randvoorwaarden na overgang op minimalisatie- resp. integraal

formulering. 

Na de discretisatie zal de minimalisatie- resp. integraalformulering over

gaan in een matrixvergelijking van de vorm Sa=f waarvan in §2.4 de struc

tuur en enige oplosmethoden zullen worden behandeld. 

Dit hoofdstuk zal zowel t.a.v. de elementenmethode als t.a.v. de oplosme

thoden voor matrixvergelijkingen slechts de grote lijn aangeven, toepas

singen zullen zich dan ook beperken tot de uitwerking van de Peissenverge

lijking in twee dimensies. InH~3 zal dan de Navier-Stokes-vergelijking aan 

de orde komen. 

Voor meer gedetailleerde !.informatie over de wiskundige achtergronden van 

de eindige elementenmethode wordt verwezen naar (v.Kan en Segal;l979). Meer 

informatie over numerieke technieken is te vinden in (Veltkamp en Geurts; 

1980) 0 
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2.2. Minimalisatie en integraalformulering van partiële differentiaal

vergelijkingen en hun discretisatie. 

2.2.1. Minimalisatieformulering. 

Veel in de fysica voorkomende problemen kunnen direct worden geschreven 

als minimaliseringsprobleem met bijbehorende randvoorwaarden (bijv. mi

nimale potentiële energie). Deze kan dan direct worden gediscretiseerd op 

de wijze die in §2.2.2. zal worden beschreven. Teyens is het mogelijk om 

minimaliseringsproblemen via variatierekening terug te brengen tot partiële 

differentiaalvergelijkingen; de zgn. Euler-Lagrange-vergelijkingen (Brekel

mans;l981). In de hier te beschouwen gevallen is echter de partiële dif-
' fereritiaalvergelijking gegeven en zal, om tot discretisatie over te kun-

nen gaan, de omgekeerde weg moeten worden bewandeld. 

Uitgaande van het in §2.1 gedefinieerde gebied n en het volgende minima

liseringsprobleem: 

min 
-+ 
u 

[f -+ -+ -+ -+ 
F(x,u,u ,u )do+ n x Y 

met randvoorwaarden 

-+ -+ 
Ru = g 

hierin geldt: 

-+ 
voor xc:an 

( 2 .1) 

e e 
G en F: functies gedefinieerd op an resp n met 0 resp 1 orde 

afgeleiden in u en v 

R 
e 

1 -orde differentiaaloperator gedefinieerd op n 
-+ -+ 
n = n e 

x x 
-+ 

+ n e 
y y 

Dan worden de Euler-Lagrange vergelijkingen: 

aF a aF a aF --- --- 0 au a x au ay au 
x y 

aF a aF a aF --- --- = 0 av a x av ay av x y 

voor 
-+ 
x"'n 

-+ 
voor x t> n 
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met randvoorwaarden: 

dG dF dF + 
+ -n + n = 0 voor x~ n 

au au x au y 
x y 

dG + dF dF + 
-n + n = 0 voor x E: n 

av av x dV y 
x y 

+ + + 
Ru = g voor x E: an 

De randvoorwaarden die direct uit het minimaliseringsprobleem volgen, 

heten natuurlijke randvoorwaarden. Indien de expliciet opgelegde rand

voorwaarden RÛ = g niet met deze randvoorwaarden overeenkomen (eventu

eel voor een deel van de rand) dan heten deze essentiële randvoorwaar

den en vervangen ze de natuurlijke randvoorwaarden voor die rand. 

Als nu de omgekeerde weg wordt bewandeld en vanuit de differentiaalver

gelijking het minimaliseringsprobleem wordt afgeleid, betekent het voor

afgaande, dat randvoorwaarden, opgelegd aan de differentiaalvergelijking, 

die overeenkomen met de natuurlijke randvoorwaarden niet meer in reke

ning hoeven worden gebracht. Essentiële randvoorwaarden daarentegen 

moeten ook expliciet aan het minimaliseringsprobleem worden opgelegd. 

Met behulp van het bovenstaande volgt dat de Poissonvergelijking: 

2+ -t: -v u = r 

met de randvoorwaarden: 

+ av + u = gl(x) = h2 (x) 
an 

+ voor x E: an1 

au + + 
an 

h
1 

(x) V = g2 
(x) + voor x,an2 

+ au + + 
yu +- = k(x) 

an 
+ voor x E. an 3 

met y een constante en g
1

,g
2

,h
1

,h
2 

enk bekende functies van~' 

is af te leiden uit: 

(2.3) 



met randvoorwaarden: 

-+ 
u= g

1
(x) 
-+ 

v = g
2

(x) 

Hierin is: 
-+ 
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-+ 
voor x. anl 

-+ 
VOOr XE an

2 

au -+ -+ T 
an = (Vu•n,Vv•n) 

-+ 
(normaalafgeleide van u) 

-+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ 
g1 (x) ,g2 (x) ,h

1 
(x) ,h

2 
(x) en k(x) bekende functies van x 

a a 
V= <ax'ay> 

a2 

IV~I 2 

(zie appendix 1) 
-+ -+ 

De randvoorwaarden u=g
1 

(x) en v=g
2

(x) worden Dirichlet randvoorwaarden 
. . . au -+ av -+ 

genoemd en Z1)n essent1ee1. De randvoorwaarden an-hl(X) en an-h2 (x) zijn 

Neumann randvoorwaarden en komen net als de Robin randvoorwaarden 
au -+ -+ 

yu(x)+an-k(x) als randintegralen voor in het minimaliseringsprobleem. 

In het voorgaande is een minimaliseringsprobleem geponeerd (vgl.2.4) en 

geverifieerd dat deze hoort bij de differentiaalvergelijking (vgl.2.3). 

Het direct afleiden van een minimaliseringsprobleem uit de differentiaal

vergelijking is niet altijd mogelijk en alleen eenvoudig als de differen

tiaalvergelijking voldoet aan de volgend eisen: 

1) L is lineair 
r!:. -+ -+ -+ -+ -+ 

2) Lis zelfgeadjungeerd, i.e.nJv•Ludcr =nfu•Lvdcr,Vv,u€S1 

3) Lis positief, i.e.Q(u•L""tidcr~O.~E Q 

4) De randvoorwaarden zijn homogene Dirichlet of Neumann 

randvoorwaarden. 

Voor de differentiaalvergelijking L~=f kan dan worden bewezen (van Kan 

en Segal;l979) dat de bijbehorende te minimaliseren functionaal gegeven 

wordt door: 

J 
1-+ -+ -+ -t 

{-u•Lu-u•:t}dcr 
n 2. 

( 2. 5) 
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Het op deze manier afgeleide minimaliseringsprobleem kan zoals hierna 

zal worden besproken eenvoudig worden gediscretiseerd. Voor veel dif

ferentiaalvergelijkingen is deze strategie echter niet te gebruiken om

dat er geen bijbehorend minimaliseringsprobleem bestaat of vanwege inho

mogene randvoorwaarden, en zal door vermenigvuldiging met testfuncties 

een integraalformulering worden afgeleid (§2.3). 

2.2.2. Discretisatie van het minimaliseringsprobleem. 

De methode van Ritz 

In §2.2.1 is aangegeven hoe een partiële diffèrentiaalvergelijking on

der bepaalde voorwaarden kan worden geschreven als equivalent minimali-, 
seringsprobleem. Dit resulteerde voor 2e-orde differentiaalvergelijkin-

gen in een minimaliseringsprobleem van de vorm: 

[J -+-+-+-+ I-+-+ J m~n F(x,u,u ,u )do + G(x,u)ds 
u n x Y an 

met 
-+ -+ 

b.v. :u(~)=g 1 (~) 
v(x)=g

2
(x) 

-+ 
voor x e: anl 

-+ 
voor x E: an2 

-+-+ 
De discretisatie vindt nu plaats door de functie u(x) te benaderen 

-+ -+ -+ -+ -+ -+ -+ 
door de functie ub(x)=ub(x)ex+vb(x)ey. Hiertoe worden ub(x) :n 

geschreven als lineaire combinaties van n basisfuncties ~li (x) 
-+ 

~ 2 i (x) volgens: 

n 
= t {a.~1 . (~)} + u (~) 
i=l ~ ~ 0 

n -+ -+ 
= L: {b.~ 2 . (x)} + v (x) 
i=l ~ ~ 0 

waarin a. en b. nog te bepalen constante coëfficienten zijn en: 
~ ~ 

-+ -+ -+ -+ 
u (x) = g 1 (x) voor x~ an

1 
u (x) = 0 elders 

0 -+ -+ -+ 0-+ 
v (x) = g2(x) voor x é an

2 
v (x) 0 elders. 

0 0 

-+ 
vb (x) 

resp. 

(2.6) 

(2.7) 

Om te vodoen aan de Dirichlet randvoorwaarden moeten de basisfuncties 
-+ -+ 

~li (x) en ~ 2 i (x) voldoen aan de homogene Dirichlet randvoorwaarden voor 
-+ -+ -+ -+ 

ub resp. vb d.w.z. ~li (x)=O voor x € 3st1 en ~2 i (x)=O voor Xé 3st2 • Tevens 

I 
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worden de basisfuncties zodanig gekozen dat ze minstens één maal dif

ferentieerbaar zijn. Substitutie van vgl.(2.7) in vgl. (2.6) levert dan 

het.minimaliseringsprobleem: 

[I +++ + f ++ :1 min F(x,ub,ub ,ub )do + G(x,ub)dsJ 
~b n x Y dn 

( 2. 8) 

+ + 
De basisfuncties ~li(x) en ~ 2i (x) zijn bekende functies en het is dus 

mogelijk de differentiaties en integraties uit vgl.(2.8) uit te voeren 

zodat vgl.(2.8) overgaat in: 

min J[a
1
,a2 , ••• ,an,b

1
,b2 , ••• ,bJ 

a. ,b. 
1 1 

De functionaal J is dan minimaal als geldt: 

dJ 
0 i=l, ••• ,n = voor 

da. 
1 

dJ 
0 i=l, ••• ,n db. = voor 

1 

( 2. 9) 

( 2 .10) 

Op deze wijze is een stelsel van 2n vergelijkingen met 2n onbekenden 

(a.,b. ;i=l, ••• ,n) verkregen, dat in principe kan worden opgelost. Bij 
1 1 

+ + 
geschikte keuze van de basisfuncties ~li (x) en ~ 2 i(x) en bij toenemende 

+ + + + 
n, zal ub(x) dan naar u(x) convergeren. De hierboven beschreven pro-

cedure staat bekend als de methode van Ritz. 

In appendix 2 wordt de methode van Ritz toegepast op het minimalise

ringsprobleem (2.4), deze gaat dan over in de matrixvergelijking: 

met: 
u 

ski= ~(V~lk·V~li)dcr +d~~Y~lk~li)ds :_k, i=l7'· •• ,n 

V 
ski= ~<V~2k·V~2i)dcr +d~!Y~2k~2i)ds k,i=l, ••• ,n 

fu= I<fl~lk)dcr + J (hl~lk)ds +I (kl~lk)ds k 
n dn2 dn3 

k=l, .•• , n 

fv= I<f2~2k)dcr +I (h2~2k)ds +I (k2~2k)ds k n dn1 dn3 
k=l, ••• ,n 

ofwel: sa = f 

met: 

(2.11) 

(2.12) 
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Hoewel deze methode in principe altijd moet werken zijn er toch enkele 

nadelen aan verbonden. Ten eerste is het in het algemeen moeilijk goede 

bas~sfuncties te kiezen, die bovendien voldoen aan de homogene Dirichlet 

randvoorwaarden en ten tweede is het op te lossen stelsel Sa=f vaak 

slecht geconditioneerd en levert in het algemeen een volle matrix s. In 

§2.4 wordt verder ingegaan op de structuur van deze matrixvergelijking. 

De hier beschreven nadelen van de methode van Ritz worden ondervangen 

bij ·,de eindige elementen methode, waarbij de basisfuncties cpli (x) en 

cp
2
i(x) op een speciale manier worden gekozen. 

Er wordt weer uitgegaan van het minimaliseringsprobleem (2.6). Het ge

bied n wordt nu opgedeeld in een aantal (m) interne elementen e. (j= 
J 

l, ••• ,m) bijvoorbeeld driehoeken, en een aantal (p) lijnelementen 1. 
J 

(j=l, •.. ,p) gedefinieerd op an (zie fig.2.2) 

Fig.2.2 het gebied n verdeeld in elementen. 

Aan de elementen worden de volgende eisen opgelegd: 

1) 2 interne elementen hebben hoogstens 1 zijde gemeen 

(geen overlapping). 

2 lijnelementen hebben hoogstens 1 punt gemeen. 

2) Het gebied n wordt geheel opgespannen door de interne ele

menten e. (j=l, ••• ,m). 
J 

De rand an wordt geheel opgespannen door de lijnelementen 

1. (j=l, ••• ,p). 
J + 

Vervolgens wordt in elk element een aantal basispunten x. gekozen (zie 
1 

fig. 2. 3) • 
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1. 

J 

1. 
+ x~--+=..:J>'~-~~ 
xl x3 x2 

+ 
Fig.2.3 :Enkele voorbeelden van keuze van basispunten x .• 

~ 

De keuze van de basispunten geschiedt hier zodanig dat gemeenschappe

lijke zijden ook gemeenschappelijke basispunten hebben. Stel dat er 

zo in totaal n basispunten in n worden genomen, dan worden vervolgens 
+ + 

n basisfuncties ~li (x) en n basisfuncties ~2 i(x) (i=l, ••• ,n) gedefi-

nieerd die aan de volgende voorwaarden voldoen: 
+ + 

1) ~li (x) en ~ 2 i (x) hebben een voorgeschreven gedrag per ele-

ment (bv lineair of kwadratisch per element). 
+ + 

2)~ 1 . (x.)=o .. en ~ 2 . (x.)=o .. (o .. =Kronecker-delta). 
~ +J ~J + ~ J ~J ~J 

3)~li (x) en ~2i (x) continu in n. 
++ 

Vrijwel analoog aan vgl.(2.7) wordt u(x) benaderd door: 

n 
+ + + 

ub(x) = l::a.~1 . (x) voor x tan1 i=l ~ ~ 

n 
+ + -+ 

vb(x) l: b.~2 . (x) voor x~ an2 . 1 ~ ~ 
~= 

+ + + 
ub(x) = g 1 (x) voor x ~:: an

1 
+ + + 

vb(x) g 2 (x) voor x c an2 
(2.13) 

Het verschil met vgl.(2.7) is dat er nu voor de randen an
1 

en an2 , 

waar voor u resp.v Dirichletrandvoorwaarden gelden, een uitzondering 

wordt gemaakt. Dit lijkt omslachtig maar later zal blijken dat de Di

richlet randvoorwaarden zeer eenvoudig kunnen worden verwerkt. Het 

zal dan tevens blijken dat dit in feite toch neerkomt op het voldoen 

aan de homogene Dirichlet randvoorwaarden van~ . en ~ 2 .• Voorlopig 
1~ ~ 

kunnen de Dirichlet randvoorwaarden worden genegeerd. Voordeel hier-

van is dat de basisfuncties niet bij voorbaat hoeven te voldoen aan 

de homogene Dirichlet randvoorwaarden. Tevens is het nu mogelijk voor 
+ + + 

de basisfuncties ~li (x) en ~ 2 i (x) dezelfde functie ~i (x) te nemen. 

Vgl. (2.13) kan dan geschreven worden als: 



+ n + 
ub (x) = E a. <P. (x) 

i=l 1 1 

n 
+ + 

vb(x) = E b.<jl.(x) 
i=l 1 1 

+ 
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Aangezien hier <jl. (x.)=ê .. geldt nu: 
1 J 1] 

+ 
a. = u (x.) := u. 

1 1 1 
+ 

b. = v (x.) := v. 
1 1 1 

Het minimaliseringsprobleem gaat over in: 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

waarin de differentiaties en integraties weer kunnen worden uitgevoerd 

zodat vgl.(2.16) overgaat in: 

(2.17) 

De functioneel J is weer minimaal als geldt: 

aJ 
0 i=l, ••• ,n = voor 

au. 
1 

aJ 
0 i=l, ••• ,n av. = voor 

1 

Net als bij de methode van Ritz zijn weer 2n vergelijkingen met 2n on

bekenden verkregen. Toegepast op het minimaliseringsprobleem (2.4) le

vert bovenstaande differentie analoog aan vgl. (2.11) en (2.12): 

(2.18) 

met k,i=l, ••• ,n 

If1<Pkda + I h1<Pkds + I kl<jlkds 
n an2 an3 

k=l, ••• ,n 

f~ = If2<Pkda + I h2<Pkds + I k2<Pkds 
n an 1 an3 

k=l, ••• n 

~ T = [ Ul' • • • 'un] ' ~T = [V 1' • • • 'V J 

G 
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Ofwel: 

sli = f (2.19) 

met -T 
[~·!:1 fT [!u •!v] [~" u = = en s = 0] 

sv 

Verrekening van de Dirichlet randvoorwaarden kan nu als volgt gebeuren: 
+ 

vervang voor elke x. waar Dirichlet randvoorwaarden gelden voor u de 
J 

j-de kolom in Su door nullen en zet in die kolom op de hoofddiagonaal 
+ 

een 1. Analoog moet voor elke x. waar Dirichlet randvoorwaarden gelden 
J 

voor v de j-de kolom in Sv worden vervangen. Vervang eveneens in het 
+ 

rechter lid van de matrixvergelijking voor de betreffende punten x. de 
. + + 
)-de component door g1 (xj) resp. g

2 
(Xj') .Gevolg is dat voor 

.:J. 
punten x. 

J 
met Dirichlet randvoorwaarden in de matrixvergelijking een vergelijking 

+ + + + 
ub(xj)=g1 (xj) resp. vb(xj)=g 2 (xj) wordt opgenomen. Het vervangen van de 

j-de kolom in S door nullen (behalve op de hoofddiagonaal) betekent 
+ 

niets anders dan dat daar ~.(x) nul wordt gemaakt en dus achteraf toch 
l. 

voldoet aan de homogene Dirichlet randvoorwaarden. 

De eindige elementenmethode heeft de volgende voordelen ten opzichte 

van de methode van Ritz: 

l)De basisfuncties komen zeer eenvoudig tot stand en hoeven 

niet bij voorbaat te voldoen aan de Dirichlet randvoorwaar

den omdat deze pas achteraf worden verwerkt. 

2)De matrix S in de matrixvergelijking Su=f is eenvoudiger te 

berekenen als die in de vergelijking Sa=f bij de methode van 

Ritz, het is immers mogelijk de integralen over n en an op 

te splitsen in integralen over de elementen volgens: 

= 

Jc-v~k"'V~.>do + f y~k~.ds 
n 1 an3 1 

m 
E 

j=l 

n e. ~- ,P 1. 
·- t s J +. 'E s ~ ·-.lki :-.. kl 

J= J=l 

(2.20) 

De integralen kunnen dus element na element worden berekend 

en leveren i.h.a. nul op tenzij zowel ~i als ~k in het ele

ment liggen (immers~. (~.)=o .. ). Voor deze integraties kan 
l. J l.J 

een algemeen algorithme worden opgesteld, waarna de bijdrage 
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van het element aan de integraal in de matrix S kan worden 

toegevoegd. In de praktijk wordt dus van elk element de elee. 
mentmatrix SJ bepaald volgens vgl.(2.20) en wordt de matrix 

S samengesteld uit alle elementmatrices. 
+ 

3)De functiewaarden ub(xj) hoeven niet meer zoals bij de metho-

de van Ritz te worden berekend uit vgl.(2.7) maar volgen di

rect als oplossing van de matrixvergelijking. 

2.2.3 Integraalformulering. 

In de vorige paragrafen is een matrixvergelijking Su=f afgeleid uit 

de differentiaalvergelijking: 

+ + + 
Lu = f voor x"n 

+ 
+ + Qy_{& + + 

u(x) = gl (x) en = h
2

(x) voor x c. an
1 an + 

+ + dU(X) + + 
v(x) = g

2 
(x) en = h

1 
(x) voor x E. an

2 an 
++ 

++ +~ + + + 
yu(x) = k(x) voor x E: an

3 an 
( 2. 21) 

Hierbij werd gebruik gemaakt van het aan de differentiaalvergelijking 

equivalent minimaliseringsprobleem. In §2.2.1 is al aangegeven dat de

ze strategie niet altijd mogelijk is. Dezelfde matrixvergelijking is 

ook af te leiden als wordt overgegaan op een integraalformulering van 
++ 

het probleem. Hiertoe wordt vermenigvuldigd met testfuncties w(x) en 

vervolgens geïntegreerd over n. De differentiaalvergelijking met rand

voorwaarden gaat dan over in: 

)w+ ++ ++ (x)•{Lu(x)-f(x)}dcr =0 voor 
+ 
xE::n 

n + 
+ + dv{x} + + 

u(x) = gl(x) en an = h2 (x) voor x E. an
1 

+ 
au{x} + + + + 
an = h1 (x) en v(x) = g

2 
(x) voor x E. an

2 
++ 

++ du{x} ++ + 
yu(x) + an = k(x) voor x tf. an

3 
(2.22) 

++ Aangetoond kan worden (Velte;l976) dat, als voor een bepaalde u(x) en 

voor àlle mogelijke integreerbare ~(~) voldaan wordt aan vgl. (2.22) , 

Û(x) de exacte oplossing is van de differentiaalvergelijking. 

De functie ~(~) kan nu na verdeling van n in elementen en na definitie 

1\ 
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-+ 
van basispunten x. weer benaderd worden door: 

J 

n -+ -+ 
2:: u.<fl. (x) 

i=l l. l. 
(2.23) 

Dan volgt voor vgl.(2.22): 

(2.24) 

-+ 
dV(X) = 
an 

-+ -+ 
~= 
an 

-+ -+ 
yu(x) + 

-+ 
voor x 4: an2 

-+-+ 
= k (x) 

-+ 
voor x E: an3 

De Dirichlet randvoorwaarden worden weer achteraf verwerkt. 

Als nu in plaats van de aanvankelijke eis dat vgl.(2.24) moet gelden 
-+-+ 

voor alle toegestane functies w(x) wordt geëist dat vgl •. (2.24) moet 
-+ -+ 

gelden voorn functies wk(x) (k=l, ••• ,n) dan ontstaan 2n vergelijkin-

gen met 2n onbekenden te weten: 

n 
f[w1k(~)L{ 2:: u.<fl. (~)}]do= 
n i=l 1 1 J 

-+ -+ 
f 1 (x)w1k(x)do 

n 
k=l, ••• ,n 

J -+ -+ 
f 2 (x)w2k(x)do 

n 

-+ n -+ 
J [w

2
k (x) L{ 2:: v. <P. (x)}] do = 

n i=l 1 1 
k=l, ••• ,n 

+ randvoorwaarden 

met: (wlk'w2k) T = \tk (}t) 

Hierin is gesteld dat beide termen van het inproduct in vgl. (2.24) 

nul moeten opleveren. Dit is geoorloofd omdat vgl. (2.24) voor àlle \t 

moet gelden, dus ook voor \t=(l,Q) resp. \t=(O,l). 

(2.25) 

De 2n verschillende testfuncties w
1

k en w
2

k kunnen op verschillende ma

nieren worden gekozen en tot verschillende oplosmethoden leiden. Bij de 

methode van Galerkin worden de functies w
1
k(l) èn w

2
k(l) gelijkgekozen 

aan de basisfuncties <Pk(~) van vergelijking (2.23) en gaat vgl. (2.25) 

over in: 

n 
2:: u.f <flk(~)L<fl. (~)dO = 

i=l 1n 1 
k=l, ••• ,n 

k=l, ••• ,n (2.26) 

+ randvoorwaarden 
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Na partieel integreren kunnen i.h.a. de randvoorwaarden (zie vgl.2.24) 

in.de integraalvergelijking worden gesubstitueerd en ontstaat weer een 

matrixvergelijking van de vorm S~ = ~ • Deze kan in principe worden 

opgelost. Als voor de differentiáalöperator de Laplaceoperator wordt 

genomen, wordt de zelfde matrix-vergelijking verkregen als bij de dis

cretisatie via het rninirnaliseringsprobleern (zie appendix 3). 

De Dirichlet randvoorwaarden worden zoals in §2.2.2 is beschreven weer 

achteraf verwerkt. 

2.4. Structuur van de matrixvergelijking en enige oplosmethoden. 

In de vorige paragrafen zijn op verschillende wijzen stelsels verge

lijkingen afgeleid die voor de Peissenvergelijking (vgl.2.3) in de vol

gende matrixvergelijking overgaan: 

(2.27) 

met: 

Icv~k·V~.)do + f Y~.-~.ds = 
n 1 an3 " l 

f: = If1~kdo + I hl~kds + I kl~kds 
n anz an3 

f~ = If 2~kdo + I h 2~kds + I k 2~kds n an1 an3 

waarin ~ en ~ kolommatrices zijn van de op te lossen coëfficienten ai 

en b. bij de methode van Ritz of u. en v. bij de eindige elementen rne-
l. l. l. 

thode. De structuur van de matrix en mogelijke oplosmethoden kunnen 

worden beschouwd aan de hand van de eerste n vergelijkingen: 

(2.28) 

Bij gebruik van de methode van Ritz moeten basisfuncties ~i(~) worden 

gekozen, zodanig dat deze voldoen aan de hornogene Dirichlet randvoor

waarden voor u(x). Dit is al een probleem op zich, maar aangenomen dat 
-+ 

er dergelijke basisfuncties ~-(x) kunnen worden gevonden, dan zullen 
l. 

in het algemeen alle matrixelementen S~i ongelijk aan nul zijn. De ma-

trix S is dan een volle matrix, waardoor oplossen vooral voor grote 

waarden voor n veel geheugenruimte en rekentijd vraagt. 

I; 
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Bij gebruik van de eindige elementen methode is het veel eenvoudiger 

om goede basisfuncties te kiezen omdat de Dirichlet randvoorwaarden pas 

achteraf worden verrekend. Verder is de structuur van de matrix Sa hier 

veel gunstiger omdat de matrixelementen s:i alleen maar ongelijk aan 

nul zijn als i en k basispuntnummers zijn van basispunten die in een en 

hetzelfde element zijn gelegen (zie fig.2.4). 

• punten i die in kombinatie met 
a 

keen bijdrage leveren aan Ski" 

o punten i die in kombinatie met 
a 

k géén biidrage leveren aan Ski. 

Fig.2.4. :Punten die wel en punten die geen bijdrage leveren 

tot het matrixelement s:i. 

De matrix sa bestaat dan hoofdzakelijk uit nullen en zal bij gunstige 

nummering van de basispunten een bandstructuur hebben met een band

breedte die wordt bepaald door het grootste basispuntnummerverschil 

in één element (zie fig.2.5). 

-

"' 0 
"' "' "' "' "' "' "' 

0 "' "' 
"' 
"'-.. -

Fig.2.5. :Bandstructuur van sa bij de eindige elementenmethode. 

Matrices met dergelijke structuur vragen minder geheugenruimte omdat 

alleen de band hoeft te worden opgeslagen. Tevens vraagt het oplossen 

van de vergelijking minder rekentijd omdat gebruik kan worden gemaakt 

van speciale oplostechnieken waarvan er verderop enkele zullen worden 

genoemd. 

Een ander voordeel dat de eindige elementen methode biedt ten opzichte 

van de methode van Ritz is, dat de integraties in vgl.(2.27) kunnen 
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worden gezien als som van integraties over de elementen, waarbij alleen 

die elementen meedoen die de basispunten i en k bevatten. Omdat de ba

sisfuncties ~. (~) eenvoudige (lineaire of kwadratische) functies zijn, 
l 

kunnen simpele numerieke integra~ieprocedures worden toegepast (tape-

zium regel, regel van Simpson). Uit het bovenstaande volgt dat de 

eindige elementen methode te verkiezen is boven de methode van Ritz. 

In principe kan elke matrixvergelijking worden opgelost m.b.v. de re

gel van Cramer. Deze leidt echter tot een zeer groot aantal berekenin

gen (Veltkamp en Geurts;l980). Een duidelijke winst in rekentijd kan 

worden bereikt als de matrix in triangulaire vorm wordt gebracht en 

de vergelijking dus de volgende structuur heeft: 

sa sa ----- sa sa al = fl 1 1 1 .2 1 n-1 1 n 

' 
I 

~a a a f ------ s2 s2 a2 2 2 n-1 n c2 

' I I I I 
.... 

I I I I 
' ' I I .... 

' I ' 0 ' sa sa f 
n-1 a n-1 n-1 n-1 :n-1 n 

sa a f n_n n n 

Nu kan eerst de laatste vergelijking worden opgelost (a =f /Sa), vern n · nn 
volgens kan de matrix opnieuw op triangulaire vorm worden gebracht en 

a 1 worden berekend, etc .• Voorwaarde is dat bij elke triangulaire n-
matrix geen van de diagonaalelementen (pivots) nul is. 

Een matrix kan op triangulaire vorm worden gebracht met behulp van de 

eliminatiemethode van Gauss die enkel berust op vegen. In principe 

komt dit neer op bepalen van de matrices L en u zodat geldt: 

a 
S = LU met L = 

0 
.... .... 

I ...... 

L 
2
----L ,n nn 

en U = u11 U -- - -U 12 ln 
u22--.--u2n 

0 
........... ! 

' . u nn 

de zgn. LU-decompositie van Sa • De vergelijking Saa=f is dan equivalent 

IS: 
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met de vergelijkingen Lc=f en Ua=c. Deze kunnen beide direct worden 

OP9elost omdat L en U triangulair zijn. L en U kunnen uitS~worden be

paald m.b.v. het algorithme van Crout (Veltkamp en Geurts;l980).Voor

waarde is weer dat geen van de 'pivots' nul is. Is dit niet het geval, 

dan kan door rijverwisseling een nieuwe matrixvergelijking worden ver

kregen, waarmee weer verder kan worden gegaan in het Crout-algorithme. 

Dergelijke verwisselingstechnieken worden partial pivoting genoemd en 

vragen relatief veel rekentijd. Er zal dus moeten worden gestreefd 

naar matrixvergelijkingen waarbij partial pivoting niet nodig is. 

Vergelijkingen met een speciale structuur kunnen nog sneller worden 

opgelost, door van die structuur gebruik te maken. Voor symmetrische 

matrices geldt bijvoorbeeld U=DLT,waarin Deen diagonaalmatrix is, en 

dus S=LDL T (LDL T -decompositie) • Als nu bovendien Sa positief definiet 
Ta u is 1 d.W.Z. ~ S ~>0 , v ~ «!: r2, dan zijn alle diagonaalcomponenten van D 

~ . -2 a -2 T --T positief zodat er een u bestaat zodan1g dat D=D en dus S =LD L :=LL • 

L is rechtstreeks te berekenen uit Sa met het algorithme van Cholesky 

en geeft een winst in rekentijd t.o.v. LU-decompositie bij niet sym

metrische matrices van een factor 2. Een meer gedetailleerd overzicht 

van de verschillende oplosmethoden wordt o.a. gegeven in het dictaat 

Numerieke Methode (Veltkamp en Geurts;l980). 

" ' / 
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3. Oplossen van de Navier-Stokes-vergelijking m.b.v. de eindige ele

menten methode. 

3 .1. . Inleiding. 

In deze paragraaf zullen verschillende benaderingsoplossingen van de 

stationaire Navier-Stokes-vergelijking worden behandeld. Zij berusten 

allen op de eindige elementenmethode, waarvan in het vorige hoofdstuk 

een korte beschrijving is gegeven. In §3.2 zal eerst iets nader wor

den ingegaan op de Navier-Stokes-vergelijking. Er zullen drie formu

leringen naar voren komen te weten: de snelheid-druk(Û,p)-formulering, 

de stroomfunctie-wervelsterkte('i',w)-formulering en de stroomfunctie('i')

formul er i ng • 

De snelheid-druk-formulering zal blijken de meeste voordelen te bie

den voor de hier gestelde en de in de toekomst te stellen problemen, 

en zal dan ook in §3.3 nader worden uitgewerkt. Daar zullen drie op

losmethoden worden gegeven nl. : de directe methode, de boetefunctie

methode en de methode met divergentievrije elementen. Voor deze oplos

methoden worden de elementmatrixvergelijkingen behandeld voor het zgn. 

Crouzeix-Raviart element~ een element waar de basisfuncties voor de 

snelheid 2e-graads polynomen met 1 3e-graads term zijn en waar de ba

sisfuncties voor de druk lineair zijn. Bij de behandeling van de 3 op

losmethoden wordt uitgegaan van literatuur waarnaar in de AFEP-manual 

wordt verwezen.Hierin is de beschrijving van de oplosmethoden niet o

veral even duidelijk en/of mathematisch gegrond. Deze kanttekening kan 

dan ook bij dit hoofdstuk gemaakt worden. Hoofddoel is echter om aan 

te geven hoe de methoden werken en welke problemen zich voordoen. 

In §3.4 worden de drie methoden vergeleken aan de hand van numerieke 

resultaten voor stromingen achter een gemodelleerde stenose. §3.5 

geeft tenslotte een korte diskussie. 

3.2. De stationaire Navier-Stokes-vergelijking in verschillende for

muleringen. 

De stationaire Navier-Stokes-vergelijking is af te leiden uit de be

houdswetten voor massa en impuls en de viscositeitswet van Newton 

Çon.sti tutieve vergelijking) (Smulders en Schram~ 1978) • De stationaire 

Navier-Stokes-vergelijking wordt dan samen met de continuiteitsverge-
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!ijking gegeven door: 

met: 

{ -n~:~ + P<~·V')~+V'p = pf 

div u= 0 

~ ~ ~ T 
u =snelheidsvector =ue +ve =(u,v) x y 
p =druk 

f =uitwendige kracht per massa eenheid=(f
1
,f

2
)T 

bijv. de zwaartekracht 

n =dynamische viscositeit 

p =dichtheid 

-1 
ms 

-1 -1 
kgm s 

-2 
ms 

-1 -1 kgm s 
-3 kgm 

( 3 .1) 

Vergelijking (3.1) is in dimensieloze vorm te schrijven door intro

ductie van de karakteristieke grootheden U (karakteristieke snelheid) 
~ ~ 

L (karakteristieke lengte) en het Reynoldsgetal Re volgens: x'=x/L, 
~ ~ 2 ~ ~ 2 
u'=u/U, p'=p/pu , f'=f/(U /L) en Re=UL/V met v=n/P = kinematische 

viscositeit (m2s-1
). Vergelijking (3.1) gaat dan na weglaten van de 

accenten over in: 

~ ~ ~ 

(u•V')u + V'p = f 

(3.2) 

Dit is de snelheid-druk-formulering: een stelsel van 3 vergelijkingen 

met 3 onbekenden (u,v,p). Beperking tot twee dimensies geeft de moge

lijkheid tot invoeren van een stroomfunctie ~ volgens: 

a~ a~ = -v = u 
a x ' ay 

zodat 
a2~ a2~ av au ~ 

0 = = - = -div u 
axay ayax ay a x 

Er is nu dus automatisch voldaan aan de continuiteitsvergelijking. 

Wordt verder de werversterkte w gedefinieerd als: 

w = 
au 
ay 

( 3. 3) 

(3.4) 
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dan gaat vgl.(3.2) na differentiatie van de x-component naaryen dif

fer.entiatie van diens y-component naar x en van elkaar aftrekken van 

deze vergelijkingen over in: 

-'ïJ w + 
Re t
l 2 a'i' aw --

ax ay 

w 

àfl 
= 

ay 

= 'ï/2'{' ( 3. 5) 

Hierbij is gebruik gemaakt van de continuiteitsvergelijking en aange

nomen dat u,v en p continu zijn. Het stelsel van 3 vergelijkingen vgl. 

(3.2) is nu vervangen door een stelsel van 2 vergelijkingen met 2 on

bekenden (w,'i') ; de stroomfunctie-wervelsterkte-formulering. 

Substitutie van de 2e vergelijking van vgl. (3.5) in de le geeft dan 

nog de stroomfunctie-formulering (!vergelijking met 1 onbekende): 

= af1 
ay 

(3.6) 

Er zijn nu 3 formuleringen afgeleid, die elk met zijn eigen voor- en 

nadelen gebruikt kunnen worden voor het bepalen van benaderingsoplos-
-+ 

singen met behulp van de eindige elementen methode. Voor de (u,p)-for-

mulering wordt hiervoor verwezen naar (Taylor en Hood;l973, Hughes en 

Levy;l978 en Hutton;l980) voor de (w,'i')-formulering naar (Baker;l978, 

Cheng;l972 en Taylor en Hood;l973) en voor de '{'-formulering naar (Ol

son;l975). 

Bij een keuze uit deze 3 formuleringen zal ten eerste moeten worden 

nagegaan of de bij het op te lossen probleem behorende randvoorwaar

den kunnen worden geformuleerd met behulp van de desbetreffende va

riabele(n). Ten tweede moet worden nagegaan tot welke matrixverge

lijking de formulering overgaat na discretisatie. 

De randvoorwaarden zijn in het algemeen gegeven in de snelheid en de 
-+ 

druk, zodat verwerking hiervan in de (u,p)-formulering het eenvoudigst 

is. Bij de (w,'i') en de ('{')-formulering moeten de randvoorwaarden wor

den geformuleerd in termen vanwen 'i' resp. 'i'. Voor randen waar u en 

v gegeven zijn (vaste wanden en instroming) is dit vrij eenvoudig 

m.b.~ vgl.(3.3) en vgl.(3.4) maar voor randen waar dit niet het ge

val is, is dit moeilijker. In R3 zijn de (w:'i')- en de ('i')-formulering 

onbruikbaar. Ten aanzien van de matrixvergelijking die volgt na dis-
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-+ 
cretisatie kan het volgende gezegd worden. De (u,p)-formulering geeft 

een matrix die niet zo'n gunstige structuur heeft omdat in de eerste 

2 vergelijkingen van vgl.(3.2) de druk wel en in de 3e vergelijking 

de druk niet voorkomt. In §3.3.1 zal worden afgeleid dat de matrix

vergelijking dan de volgende structuur heeft: 

met ~T=[u1 , ••• ,uJ , ~T=[v1 , ••• ,vn] en ~T=[P1 , ••• ,pJ. 

Er bevinden zich nullen op de hoofddiagonaal, waardoor partial-pivo

ting nodig is, hetgeen veel rekentijd vraagt. Bij de (w,~)- en de (~)

formulering wordt dit nadeel ondervangen omdat de continuiteitsver

gelijking wordt geëlimineerd. 

Nadeel van de (~)-formulering is dat de vergelijking van de 4e orde 

is (zie vgl.3.6) en dus hogere eisen stelt aan de in te voeren basis

functies t.a.v. differentieerbaarheid. Dit leidt dan ook tot elementen 

met veel basispunten en ingewikkelde basisfuncties (zie Olson;l975). 

Een nadeel dat geldt voor zowel de (w,~)-formulering als de (~)-for

mulering is, dat de snelheden moeten worden berekend door differenti

atie van~ (zie vgl.3.3), hetgeen een extra onnauwkeurigheid met zich 

meebrengt. Voor de druk moet zelfs nogmaals gedifferentieerd worden 

(zie vgl. 3. 2) 
-+ 

Hoewel de (u,p)-formulering een minder gunstige matrix met zich mee-

brengt, zal toch voor deze formulering worden gekozen. Dit omdat het 

toch mogelijk blijkt de druk te elimineren (zie §3.2) en zodoende dit 

nadeel te ondervangen. Tevens is het mogelijk met deze formulering 

1 . . 3 k een genera ~sat~e naar m te ma en. 

Voor een meer gedetailleerdere vergelijking van de drie formuleringen 

wordt verwezen naar (Segal 1 ;1981) en (Taylor en Hood;l973). 

-+ 
In de volgende paragrafen zal de (u,p)-formulering worden uitgewerkt 

voor tweedimensionale gebieden ~ bestaande uit vaste wanden, een in

stroomopening met gegeven snelheid en een uitstroomopening (zie fig. 

3 .1) • 
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Fig.3.1. Het te beschouwen gebied. 

De uitstroomopening an
3 

wordt zo gekozen dat daar de stroming volledig 

ontwikkeld is. Het op te lossen probleem wordt dan gegeven door de 

vergelijkingen: 

ll ~ -+ -+ -+ --V u + (u•V)u + Vp = 0 Re 
-+ 

-+ voor XE n 
div u = 0 

-+ -+ -+ 
anl,2,4 u = g voor x € 

dU A V 
-+ 

an
3 

= 0 = 0 voor x € (3.7) 
an 

Hierbij is de zwaartekracht verwaarloosd. De druk is dan op een con

stante na bepaald en zal ergens moeten worden worden voorgeschreven 

(Segal 1 ~1981). Het zal blijken dat het handig is om bij de uitstroom

opening p=O te kiezen (zie §3.3.1). 

3.3. Discretisatie van de snelheid-druk-formulering van de statio

naire Navier-Stokes-vergelijking. 

3.3.1. Inleiding. 

In deze paragraaf zullen 3 methoden worden behandeld waarmee de (Û, 

p)-formulering van de stationaire Navier-Stokes-vergelijking m.b.v. 

de eindige elementen methode kan worden gediscretiseerd. Bij elk van 

deze 3 methoden wordt eerst uitgegaan van de Stokes-vergelijking 

(geen convectieve term). Het, niet lineaire, convectieve deel wordt 

daarna gediscretiseerd waarna de volledige Navier-Stokes-vergelijking 

op iteratieve wijze wordt opgelost. 

Bij de directe methode wordt uitgegaan van een integraalformulering 
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van de Stokes-vergelijking die op de methode aangegeven in H2 kan 

worden gediscretiseerd. Bij de boetefunctie-methode wordt de Stokes

vergelijking gediscretiseerd na overgang op een equivalent minimali

seringsprobleem in de divergentievrije ruimte dat als minimaliserings

probleem onder nevenvoorwaarden kan worden beschouwd en na introduc

tie van een boetefunctie kan worden behandeld als een gewoon minima

liseringsprobleem. Bij de derde methode wordt gebruikgemaakt van di

vergentievrije elementen, waarin de benaderingsfuncties per definitie 

divergentievrij worden gekozen1 daarbij wordt dan ook exact aan de 

continuiteitsvergelijking voldaan. 

De vergelijkingen die volgen voor deze 3 methoden worden uitgewerkt 

voor het Crouzeix-Raviart element, een element met 1 basispunt voor 

de druk en 7 voor de snelheden (zie fig.3.2). 

Fig.3.2. Het Crouzeix-Raviart element. 

3.3.2. De directe methode. 

3.3.2.1. Het Stokesgedeelte. 

Er wordt uitgegaan van de Stokes-vergelijking en de continuiteits

vergelijking: 

Re 

t 
_ Lv2~ + Vp = 0 

+ 
div u = 0 

met randvoorwaarden: 
+ + 
u = g 

V = o A p = o 

+ 
voor x 4Î anl 2 4 

+ , , 
voor x,. an3 

Analoog aan vgl.(2.22) kan een integraalformulering worden afgeleid 

( 3. 8) 

( 
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-+ -+ -+ 
door invoering van testfuncties w(x) en r(x) voor de Stokes- resp. 

continuiteitsvergelijking. Na vermenigvuldiging van vgl.(3.8) met 
-+' 
w en r en integratie over n volgt: 

{ 
J -+ 1 2-+ -+ 

{w• (- -V u) + w•Vp}dcr = 0 
n Re 
J + r dtiv u = 0 
n 

ofwel 
-+T 

met w =(w 1 w): 

J 1 2 + ~}dcr {w(- -V u) = 0 
n Re 

J 1 2 + ~}dcr {w(- -V v) = 0 
n Re 

r -+ r div u = 0 

met ~ -+ -+ 
u = g vóor x~ anl 2 4 

o A au o A p 
-+ I I 

V = = = 0 voor x,_ an
3 Cln 

-+ T 
De snelheid u=(u 1 v) en de druk p worden nu weer benaderd m.b.v. ba-

-+ -+ 
sisfuncties ~.(x) en~. (x) volgens: 

l. l. 

u = 
b 

V = 
b 

n -+ 
l: u.~. (x) 

i=l l. l. 

n -+ 
L: v.~.(x) 

i=l l. l. 

m -+ 
pb= L: p.~. (x) 

i=l l. l. 

Opgemerkt dient te worden dat voor de continuiteitsvergelijking een 

andere testfunctie wordt genomen dan voor de Stokes-vergelijking en 

dat voor de druk p andere basisfuncties worden gekozen dan voor de 

snelheid. Dit hangt samen met het feit dat de basisfuncties voor de 

druk polynomen moeten zijn van een graad lager dan die voor de snel

heid. Verderop zal dit worden toegelicht. 

(3.9) 

(.3 .10) 

( 3 .11) 

Partieel integreren van vgl. (3.10) levert dan de Galerkinvergelijkin

gen (zie appendix 4) 

L fVw•'ilu dcr 
Re n ·. b 

L JVw•'ilv dcr 
Re Q b 

J r di v ~b dcr = o 
n 

(3.12) 
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-+ 
Substitutie van vgl.(3.11) en bij keuze van n testfuncties wk(x) en 

-+ 
m testfuncties rk(x) volgens 

-+ 
wk(x) = 

-+ 
rk(x) = 

-+ 
<j>k(x) 

-+ 
k=l, ••• ,n 

l/Jk (x) k=l, ••• ,m 

geeft dan de matrixvergelijking (zie appendix 4): 

met: 

suu = SVV = .LI'V<P.•'V<P dcr nxn-matrix ik ik Ren 1 k 

sup Spu 
à<P. 

= = -I - 1
l/J dcr nxm-matrix ik ki n ax k 

svp pv d<j>. 

ski = -I - 1
l/J dcr nxm-matrix 

ik n ay k 

3.3.2.2. De convectieve term. 

(3.13) 

(3.14) 

De convectieve term (~•'V)~ zal na discretisatie leiden tot een matrix 

N(~) met~=[~~~] zodat voor de complete Navier-Stokes-vergelijking 

geldt: 

een niet-lineaire matrixvergelijking. Deze kan worden opgelost m.b.v. 

een iteratieve methode. De Newton-Raphson-methode blijkt de beste re

sultaten te leveren (Gartling,Nickell en Tanner;l977). Hiertoe wordt 

geschreven: 

+I -+I-1 -+ 
u =u +au (3.15) 
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b .. -+I l . . . -+I-1 waar 1J u de op oss1ng na I 1terat1es en u de oplossing na I-1 
-+ ·-+ 

iteraties voorstelt. Voor de convectieve term {u·~l)u geldt dan na 
-+ -+ 

invullen van vgl. (3.15) en verwaarlozing van (au•V)au : 

-+I -+I -+I -+I-1 -+I-1 -+I -+I-1 -+I-1 
(u •V)u = (u •V)u + (u •V)u - (u •V)u 

Toepassing van de methode van Galerkin met dezelfde testfuncties en 

dezelfde basisfuncties als bij de Stokes-vergelijking geeft dan (zie 

appendix 5) de matrixvergelijking: 

met: 

N = r:~~ 
l~ 0 

NVV 

I-1 
I-1 a<Pk I-1 a<Pk Nu u 

dUb 
= I(<Pk~ + ub -- + vb ay )<jlidcr ik 

n I-1 
a x 

NVV avb I-1 a<Pk I-1 a<Pk 
= I(<Pk ay + ub + vb -a -><P .dcr ik dX y 1 

n I-1 

Nuv 
dub 

= I ( <Pk a <I> • > dcr ik n Y 1 
I-1 

Nvu avb 
= I (<I> k a <I> • > dcr ik n x 1 

I-1 I-1 

fu I-1 aub I-1 aub 

k I(ub ~ + vb ay ><l>kdcr 
n I-1 I-1 

fv I-1 avb I-1 avb 
= I(ub a;-+ vb ><l>kdcr k n ay 

j,k=l, ••• ,n 

n n I I L: I I 
ub = u.<jl. en vb = L: v.<P. 

i=l 1 1 i=l 1 1 

3.3.2.3. De totale matrixvergelijking. 

De Navier-Stokes-vergelijking in matrixvorm wordt nu gegeven door: 

(3.16) 

(3.18) 

( 3.19) 

waarbij sd,N en f gedefinieerd zijn zoals in vgl. (3.13) en vgl.(3.18) 
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b ..... I (I I I I I I1T De matr1'x Sd+N. en waar lJ ~ = u1 , ••• ,un,v1 , •• _.,vn,p1 , ••• ,p~ • lS 

niet meer symmetrisch zodat nu Cholesky niet kan worden toegepast. 

De Dirichlet randvoorwaarden worden hier weer ingebracht door voor de 

basispunten j, waarvoor een Dirichlet randvoorwaarde geldt, in de ma

trix Sd+N de j-de kolom te vervangen door nullen en een 1 op de hoofd

diagonaal en in de kolommatrix ~ de j-de component te vervangen door 
+ de bekende waarde u,v of pin het punt x .• 

J 
De iteratieve oplosmethode verloopt nu als volgt: 

+ 
wijkt de I-de oplossing voor ~,~ en ~ minder dan E af 

L..t-•_van de (I-1) -de oplossing? 
nee t ja 

STOP 

In (Gartling,Nickell en Tanner;l977) is de beschrijving gegeven van 

de convergentie van dit proces. 

3.3.2.4. Mogelijke basisfuncties en elementen. 

Tot dusver is nog niet aangegeven welke keuze wordt gedaan ten aan-
+ + 

zien van de basisfuncties ~.(x) en~. (x). Ten eerste moet worden op-
l l 

gemerkt dat de druk benaderd moet worden met een polynoom waarvan de 

graad minstens één lager is dan die van de polynomen waarmee de snel

heden worden benaderd (Segal,l979). Dit is nodig omdat de druk niet 

voorkomt in de continuiteitsvergelijking. De continuiteitsvergelijk

ing wordt narnelijk gerepresenteerd door (zie vgl.3.11 en 3.12): 

k=l, ••• ,rn 

De druk wordt in minstens een punt voorgeschreven zodat er maximaal 

rn-1 vergelijkingen zijn voor de snelheid alleen al via de continui

teits vergelijking. Deze rn-1 vergelijkingen mogen de snelheid nog 

(3.20) 
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niet volledig vastleggen, m.a.w. het aantal parameters voor de snel

heid (2n) moet groter zijn dan m-1. Dit is te bereiken door voor de 

druk minder basispunten te kiezen en dus de basisfuncties minstens 

een orde lager te nemen. In Segal(l979) wordt een overzicht gegeven 

van verschillende elementen die mogelijk zijn. Hier zal alleen het 

daar besproken Crouzeix-Raviart element worden beschouwd omdat deze 

later ook gebruikt zal worden bij de boetefunctie-methode en de di

vergentievrije elementen en omdat deze standaard is ingebouwd in AFEP. 

Het Crouzeix-Raviart element is een driehoekig element met 7 ba

sispunten zoals gegeven in fig.3.3. 

Fig.3.3. Het Crouzeix-Raviart element. 

+ + 
De punten x1 t/m x

7 
zijn de basispunten met lokale basispuntnummers. 

+ + + 
De basispunten x4 , x

5 
en x

6 
zullen wanneer dat uitkomt ook wel met 

+ + + 
x23 ,x13 resp. x

12 
worden aangegeven. 

+ + 
De snelheden u en v worden gegeven in de punten x

1 
t/m x

7
• De basis-

e functies voor de snelheid zijn dus 2 -graads polynomen met 1 extra 

3e-graads term. In appendix 6 wordt afgeleid dat de basisfuncties 

voor de snelheid dan worden gegeven door: 

~i = Ài (2Ài-l)-3ÀlÀ2À3 

~ij= 4ÀiÀj-12ÀlÀ2À3 

~7 = 27ÀlÀ2À3 

i=l,2,3 

1 i j 3 

~aarbij Ài (~) de zgn. barycentrische coördinaten zijn gedefinieerd 

door: 

( 3. 21) 

tI 
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-+ 
À. (x) = lineair per element i=l,2,3 
~ -+ 

À. (x.) = o.. i,j=l,2,3 
~ J ~J 

Uit (3.21) volgt dat de benadering kwadratisch is op de randen van 

het element en binnen de randen van het element uitgebreid is met 
e 

een 3 -graads term. 

Voor de druk wordt een speciale benadering genomen die in eerste 

instantie niet bruikbaar is als benadering in de eindige elementen

methode, nl. : 

= p(~7) + (x-x )~I+ + (y-y )~I+ 7 dX x7 7 dY x
7 

De druk is dan lineair benaderd maar niet geschreven in de vorm 

m 
l: p.l/J. 

i=l ~ ~ 

In appendix 7 wordt afgeleid dat, bij de hier gekozen benaderings-

(3.22) 

(3.23) 

functies voor de 

parameters ~I+ 
ox x

7 functies voor de 

snelheid en de druk, de parameters u
7 

en v
7 

en de 

en ~I+ kunnen worden geëlimineerd. De benaderings
y x7 

druk en voor de snelheid zien er uiteindelijk dan 

uit als: 

6 
l: v.<P. 

i=l ~ ~ (3.24) 

Deze benaderingsfuncties voldoen wel weer aan de in H2 gestelde eisen. -+ 
De druk is dan lineair benaderd maar heeft als enige parameter p(x7). 

Dit betekend dat de druk discontinu over de elementen is (de druk in· 

een buur-element hoeft op de gemeenschappelijke rand niet dezelfde 

waarde aan te nemen). 

Door de eliminatie van u7 ,v7 ,~1-+ en ~I+ is de elementmatrix van x x
7 

y y 
1 een (17Xl7)-matrix teruggebracht tot een (13Xl3)-matrix (2 snelheids 

en 2 drukparameters zijn vervallen) die als volgt wordt gegeven: 

e. d e. e. e. e. 
~s ~ uu ~ Nu u ~Nuv ~sup = s + 

e. e. e. e. 
~N vu ~ vv ~ vv ~svp s + N 

e. e. 
~spu ~spv 0 
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met: 

i,k=l, ••• ,6 

i=l, ••• ,6 k=l 

i=l, ••• ,6 k=l 

i,k=l, ••• ,6 

i,k=l, ••• ,6 

i,k=l, •.. ,6 

i,k=l, .•• ,6 

De elementkolommatrix wordt gegeven door: 

e. e. e. 
1fT = [ 1~U 

1 1(,Q] 

met: I-1 I-1 
e. f I-1 aub I-1 aub 1fU 

(ub --+ vb oy )<J>kdcr k a x 
e. 

k=l, ••• ,6 

1 
I-1 I-1 

e. f I-1 
avb I-1 avb 1fV 

(ub a x + vb ay---)<J>kdcr k 
e. 

k=l, •.• ,6 

1 

(zie hiervoor vgl. 3.14 en 3.18) 

Substitutie van vgl. (3.21) levert integraties over À. die eenvoudig 
1 

zijn uit te voeren via de stelling (v.Kan en Segal;l979): 

ml!mz!m3! 
f Àm1Àm2Àm3 _ 1~1 
, 1 2 3 dcr - (Em.+2)! 

e. 1 
1 

met I~I=2Xoppervlak van de driehoek 

ofwel via numerieke integratieregels zoals (Segal ;1981): 

+ 1Ql 3 + 6 + + J f(x)dcr = 
120

{3.E f(xi) + 8 E f(x.) + 27f(x7 )} 
e. 1=1 1=4 1 

1 

11 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 

( 3. 28) 
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Na berekening van de elementmatrices en de elementkolommatrices kan 

de totale matrixvergelijking worden opgesteld. Deze bevat nullen op 

de hoofddiagonaal (zie vgl. 3.14 en 3.18) waardoor partial-pivoting 

nodig is bij het oplossen van de vergelijking. In de volgende twee 

paragrafen worden methodes behandeld waarbij dit probleem wordt om

zeild. 

3.3.3. De boetefunctiemethode. 

Omdat de druk niet voorkomt in de continuiteitsvergelijking, leidde 

de directe methode tot een matrix met nullen op de hoofddiagonaal, 

waardoor partial-pivoting nodig is. Bij de boetefunctiemethode wordt 

dit probleem omzeild. Er zal worden uitgegaan van de gedachtegang ge

geven in (Segal 1 ;1981) hoewel deze niet overal even duidelijk is. De 

Stokesvergelijking wordt beschouwd in de divergentievrije ruimte 

D={~jdiv ~>=0} • In deze ruimte blijkt het mogelijk te zijn een e

quivalent minimaliseringsprobleem te formuleren. Deze kan na intro

ductie van een boetefunctie die divergentievrijheid aan het probleem 

oplegt worden opgelost. Er wordt uitgegaan van de Stokesvergelijking 
-+ 

gegeven in vgl. (3.8). Inwendig vermenigvuldigen met testfuncties w 

en integreren over het gebied n geeft : 

{ 
J

l -+ 2-+ 
-- w•'ï/ udo 

S1Re 
. -+ 

d1V U= 0 

+ f~•'ï/pda = o 
n 

Partieel integreren geeft dan: 

-+ 
't/w 

met v"""(;,·'ï/~ ;= 1/u•'ï/w + 1/v•'ï/w (in tegenstelling tot de tensorrekening) 

De randintegralen zijn weer analoog aan vgl.(3.11) en vervallen van

wege de randvoorwaarden. 
-+-+ 

Als nu geldt dat u,w,D, dan gaat (3.30) over in: 

1- Jv~d·V~ddo = o 
Re 

-+ 
Dit is de integraalformulering met testfuncties w van de Laplacever-

(3.29) 

(3.30) 

( 3. 31) 

I~ 
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gelijking, maar dan in de ruimte van divergentievrije vectorfuncties 

(zie f2.2.3 en m.n. appendix 3). Vgl. (3.31) is dus equivalent met: 

Lv~ = o 
Re d 

Voor de Laplacevergelijking bestaat een equivalent minimaliserings

probleem (zie H2) gegeven door: 

(3.32) 

(3.33) 

Dit is een minimaliseringsprobleem onder nevenvoorwaarden en kan wor

den opgelost na introductie van een boetefunctie (Cuvelier,Praagman 

en Segal;l979). Vergelijking (3.33) gaat dan over in: 

minf{
1
2R IV~ 1

2 
+ I.2 (div~ )·

2
}dcr 

~Q e p p . 
p 

waarin ~(divu ) 2 de boetefunctie is enT een constante.Het is nu mo
-+ 

gelijk te bewijzen (Temam;l977,p 147-150) dat de oplossing u van 
-+ p 

vgl.(3.34) convergeert naar de oplossing u van de Stokesvergelijking 

mits T-+oo. Tevens geldt dan (Temam;l977): 

-+ 
lim (-Tdiv u ) = p p 

(zie ook appendix 8). 

Het minimaliseringsprobleem (3.34) kan gediscretiseerd worden op de 

in §2.2.2 aangegeven wijze. 

Bij het bepalen van de matrixvergelijking is het handig om uit te 

gaan van de resultaten verkregen bij de directe methode. Hiervoor 

is afgeleid dat de Stokesvergelijking aanleidingr~gaf tot de matrix

vergelijking: 

dA s u = 0 

met QT=[~'~'~ en sd gegeven in vgl. (3.14). 

Na introductie van ~T=[~,~]is dit ook te schrijven als: 

0 

= 0 

(3.34) 

(3.35) 

(3.36) 
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met:. 2nX2n symrn. matrix 

2nxm matrix 

In (Segal 1 ;1981) wordt gegeven dat toepassen van de boetefunctie

methode dan geeft: 

(3.37) 

waarin Sp+TLTL een positief definiete matrix is. Door de ontkoppeling 

van de druk en de snelheid komen er nu geen nullen meer voor op de 

hoofddiagonaal en is partial pivoting niet meer nodig. Tevens is het 
. -T r. aantal vergelijkingen gereduceerd tot 2n (1rnrners ~ =Lu

1
, ••• ,un,v1 , • 

•• ,v J. Wel moet de druk achteraf worden berekend uit : 
n 

e = -TLu (3.38) 

De oplossing van de Navier-Stokes-vergelijking wordt weer op iteratieve 

wijze bepaald zoals bij de directe methode. Er iJs geen:bewijs 'bekend 

dat deze handelswijze veroorloofd, maar de resultaten zijn bevredigend 

tot Reynoldsgetallen ~1000 (Segal 1 ,1981). De matrixvergelijking wordt 

dan: 

[: 
p -I-1 T 1 -I -I-1 

S + N(u )~+ L ~u =!<u ) 

met N en! gedefinieerd zoals in vgl.(3.18) met dit verschil dat nu 
T [ u V] ! = ! ,! • Op dezelfde wijze als bij de directe methode kan (3.39) 

weer toegepast worden op het Crouzeix-Raviart element. 

3.3.4. De methode met divergentievrije elementen. 

De methode met divergentievrije elementen is gebaseerd op de directe 

methode. Er wordt dan ook uitgegaan van de Galerkinvergelijking: 

J l -+-+ -+ 
{-('vu•'Vw) -p div w}dcr = 0 

Q Re 

J i: div ti dO ",; 0 
n 

Algemeen zijn vectoren te schrijven als som van een divergentievrije 

(3.39) 

(3.40) 

I~ 
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+ + 
vector ud en een rotatievrije vector ur (Batchelor;l967) volgens: 

+ 
u = + + 

u + u 
d r 

D = {~ I di V~ = 0} 
+ . + } I = {u d1.v u = 0 

De galerkinvergelijking (3.40) is dan op te splitsen in: 

en 

J 1 + + 
{--(Vu•Vw)}dcr = 0 

r2 Re 

++ 
met u,w.: D 

= /{R1 (V~·V;) }dcr met ; ~I en ~ oplossing 
n e 

van vgl. ( 3. 42) 

De druk kan achteraf bepaald worden uit vgl.(3.43). 
++ 

(3.41) 

(3.42) 

(3.43) 

Om voor oplossen van vgl. (3.42) te voldoen aan u,w 4 D wordt de stroom-;-

functie ~ geïntroduceerd volgens: 

-+T 
u ( a~ ay' 

a~> 
a x 

(3.44) 

In appendix 9 wordt aangetoond dat dan bij Crouzeix-Raviart element

en, waarin al de snelheden in het zwaartepunt en twee drukparameters 

zijn geëlimineerd (zie §3.3.2.4), tevens de druk in het zwaartepunt 

en de normaalcomponenten van de snelheid in de middens van de zijden 

kunnen worden geëlimineerd. Na deze eliminaties ontstaan divergentie

vrije elementen met divergentievrije basisfuncties (Griffiths,l979). 

(zie ook fig 3.3) 

V V 

a.Crouz.-Rav.-el. 
lf "'t V 

b.Diverg.vrije dec. decompositie 

Fig. 3.3 : Decompositie van het Crouzeix-Raviart element (naar 

Griffiths, 1979). 

De divergentievrije decompositie van het Crouzeix-Raviart-element 
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heeft dan 6 basispunten; in de 3 hoekpunten wordt de snelheid en de 

stroomfunctie als onbekende genomen, en in de middens van de zijden 

de tangentiële snelheid ut. 

De gevolgde procedure kan in matrixnotatie eenvoudig worden opgeschre

ven. Uitgaande van de directe methode (§3.3.2) geldt (zie vgl.3.36): 

met ~l=[~,y] 

De invoering van de stroomfunctie ~ als variabele en de eliminatie 

van de normaalcomponenten van de snelheden in de middens van de zij

den en de druk (m.a.w. overgang op de divergentievrije decompositie 

van het element,zie fig.3.3b) kan in matrixvorm worden geschreven 

als (zie appendix 9) : 

Zowel de basisfuncties als de benaderingsfuncties zijn dan divergen

tievrij (Griffiths;l979). Vergelijking (3.42) in matrixvorm wordt 

dan: 

Vgl.(3.42) is immers niets anders dan de Laplacevergelijking in de 

divergentievrije ruimte. Links-vermenigvuldiging met RT geeft ten

slotte: 

Dit stelsel is zeer eenvoudig op te lossen want de matrix RTSPR is 

positief definiet (Griffiths,l979). Wel moet de druk nog achteraf 

berekend worden uit: 

met 

J 
-+ 1 -+ -+ 

p div w dcr = j{-Vu•V'w}dcr 
~ ~ Re 

-+ 
w~I -+1 -+ , I={ u rot u =0} 

Als basisfuncties worden die basisfuncties gebruikt die geëlimineerd 

zijn; deze basisfuncties zijn immers rotatievrij (zie fig.3.3). Voor 

(3. 45) 

(3.46) 

(3.47) 

(3.48) 

(3.49) 
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meer informatie over de vorm van de transformatiematrix R en de wijze 

waarop de druk wordt berekend wordt verwezen naar (Assenberg;l982 en 

Griffiths;l979). 

De oplossing van de Navier-Stokes-vergelijking volgt weer uit het 

iteratieproces gegeven in §3.3.2.3 met: 

T[ -I-1 J -I T -I-1 
R S + N(~d ) R~d = R ~(ud ) (3.50) 

De invoering van de divergentievrije elementen geeft een grote bespa

ring van rekentijd en geheugenruimte t.o.v. de directe methode maar 

heeft als nadeel dat toepassing in drie dimensies niet mogelijk is, 

tenzij op een andere wijze divergentievrije basisfuncties kunnen wor

den afgeleid. Tevens is het niet mogelijk om problemen op te lossen 

met twee gescheiden uitstroomopeningen, omdat dan niet in alle hoek

punten een eenduidîge stroomfunctie kan worden afgeleid (zie appen

dix 9). 

3.4. Numerieke resultaten. 

3.4.1. Vergelijking van de drie methoden. 

In §3.3. zijn drie oplosmethoden voor de Navier-Stokes-vergelijking 

besproken. Deze zijn alle drie standaard in AFEP ingebouwd (Segal ; 

1981). Ter vergelijking van deze drie methoden, is voor een tweedi

mensionaal kanaal met een diameter D=4cm en een stapvormige verwij

ding h=lcm de stroming met de verschillende methoden doorgerekend 

voor ReD=800 (ReD=uD/V , u=gemiddelde snelheid, v=kinematische vis

cositeit). Het inlaatprofiel is parabolisch genomen. De uitstroom

opening is op x=60cm genomen zodat verwacht mag worden dat daar de 

stroming volledig ontwikkeld is. Samengevat zijn de volgende rand

voorwaarden aan het probleem opgelegd: 

2 
(y~h)1 x=-2 1~~5 

- [:(y-h) v=O u=-6u -
D2 

-2~x~60, y=5 u=O ' v=O 

x=60 0~~5 
au =0 v=O 
a x ' 

O~x~60 y=O u=O ' v=O 

-2<x<O y=l u=O ' v=O 

I i 
.I 
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In fig.3.4 is de gebruikte meshverdeling en het berekende snelheids

veld gegeven. Voor de duidelijkheid zijn in het vectorveld de pro

fielen ingetekend. Het berekende snelheidsveld was voor al de drie 

methoden identiek. Duidelijk is achter de stap het gebied van recir

culatie te zien. 

Fig.3.4. Mesh en snelheidsveld voor ReD=800. 

Tabel 3.1. geeft de zuivere rekentijd in minuten en het aantal be

nodigde iteraties. Voor de rekentijd is de tijd genomen die nodig 

was voor het oplossen van het hele probleem. (computer:PRIME 550). 

Tabel 3.1. CPT en aantal iteratieslagen voor de verschillende 

methoden. 

ReD=800,Mesh B, h=l. ,D=4. 

methode CPT (min) iteraties 

directe 238.43 6 

boetefunctie 6.22 6 

divergentievrije 6.48 6 

Opgemerkt dient te worden dat bij de boetefunctiemethode en bij de 

divergentievrije elementen de druk niet is berekend. Dit neemt niet 

weg dat de rekentijd voor deze methoden beduidend kleiner is. Dit 

komt omdat geen partial-pivoting nodig is en omdat het aantal onbe

kenden bij deze twee methoden minder is. De hierna volgende bereke

ningen zijn allen met de boetefunctiemethode uitgevoerd. 
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3.4.2. Invloed van de meshverdeling. 

De berekening uit §3.4.1 (ReD=800, D=4. ,h=l.) is uitgevoerd voor drie 

verschillende meshverdelingen (zie fig.3.5.) m.b.v. de boetefunctie

methode. Fig.3.6 geeft de resultaten voor de verschillende meshverde

lingen. 

0 

/ ../ ../ 

1\ 1\V V V 
1\ V V V 

/ ../ ../ 
../ / / 
L / / 

30 

/ / 

!/ V 
V V 
../ / 
../ / 
/ ../ 

60 

Fig.3.5. De drie verschillende 

meshverdelingen. 

Mesh A: 88 elementen, 22 achter de 

stap. 

Mesh B: 140 elementen, 56 achter de 

stap 

Mesh c: 240 elementen, 80 achter de 

stap. 

! (: t t E: ~ P:~l5 
I 

I 

~u=.o7:cm/sec 

I 
I 
I 

~u=.00 1 cm/sec 

I 

I 
1 ~u= 

I 
I 

Q .13 I 
I 

0. os, Q. 07 I 

I 

o.o4 1 0.01 1 cm/sec 

Fig.3.6. : Berekend snelheidsveld in het recirculatiegebied voor ReD= 

800, voor de verschillende meshverdelingen. De ~u's geven 

de grootste verschillen in snelheid tussen overeenkomende 

profielen. 
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Uit fig.3.6 is te zien dat de resultaten in het recirculatiegebied 

vqor de verschillende meshverdelingen redelijk overeenkomen maar dat 

met name voor het gebied vlak achter de stap onderlinge verschillen 

optreden. Om kwalitatief meer te kunnen zeggen over de invloed van 

de meshverdeling zal studie verricht moeten worden naar de convergen

tie van de methode. Dit heeft hier niet plaatsgevonden. Tabel 4.2. 

geeft een overzicht van het aantal iteraties en het grootste verschil 

~u in de snelheid van overeenkomende profielen, vergeleken met de 
ma x 

profielen van mesh B. 

Tabel 4.2. De invloed van de meshverdeling. 

ReD=800, boetefunctie, h=l. ,D=4. 

meshverdeling rekentijd iteraties u cm/s ma x 
A 4.00 6 0.07 

B 6.22 6 -

c 12.31 6 0.13 

3.4.3. De invloed van het Reynoldsgetal. 

Met de boetefunctiemethode is voor Red=600,800 en 1000 de stroming 

achter de stap berekend gebruikmakend van mesh C uit §3.4.2. De re

sultaten zijn weergegeven in fig.3.7. 

Fig.3.7. 

Re =600 
D 

Re
0

=1000 

berekende snelheidsprofielen voor Re =600,800 en 1000 
D 
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In fig.3.7 zijn tevens de lengtes van de recirculatiegebieden L 
r 

aangegeven. Deze zijn bepaald uit de getallenuitvoer van de bere-

keningen en gedefinieerd als het midden van de hoogste x-waarde waar 

nog terugstroming optreedt en de laagste x-waarde waar géén terug

stroming meer optreedt. In tabel 4.3 is voor de verschillende Rey

noldsgetallen de rekentijd, het aantal iteraties en de lengte van 

het recirculatiegebied gegeven. 

Tabel 4.3. Invloed van het Reynoldsgetal. 

boetefunctie, mesh c, h=l. ,D=4. 

Reynoldsgetal 1 
ReD Reh rekentijd iteraties L 

r 
600 150 12.31 6 9.5 

800 200 12.31 6 11.5 

1000 250 15.42 8 14.5 

In fig.3.8 is de lengte van het recirculatiegebied uitgezet tegen het 

Reynoldsgetal Reh. 

L / Lr~o.058Rehh r / 

cm 16 / ". 14 / 

12 / 

"• 
1 0 '/ 

8 / 
/ 

6 / 

/ 
4 / 

/ 

2 
/ 

/ 

0 
/ 

!j) 100 1!j) 200 2!j) 300 

Fig.3.8. :Lengte van het recirculatiegebied als functie van Reh. 

3.4.4. Invloed van de stapgrootte. 

De invloed van de stapgrootte is onderzocht voor Reh=200. De bereke

ningen zijn uitgevoerd voor h=0.5, h=l. en h=l.5. Hier is Reh en niet 

ReD constant gehouden vanwege de relatie Lr=f(Reh,~) (zie §4.5.2)~ De 
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invloed van de verhouding D/h.is dan eenvoudig te onderzoeken. In 

fig.3.9 zijn de snelheidsprofielen voor de verschillende stapgroot

tes gegeven. 

0 

Fig.3.9. 

h=l.5 

h=l.O 

h=0.5 

15 

Berekende snelheidsprofielen voor h=l.5, 1.0 en 0.5 

met Reh=200. 

Uit de getallenuitvoer is op dezelfde wijze als in §3.4.3 de lengte 

van het recirculatiegebied bepaald. In fig.3.10 wordt L gegeven als 
r 

functie van de verhouding D/h. 
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---.--·--·- -------------.- L /h=ll. 3 
r 

0._ ________ ~------~r-------~r--------,r-------~ 

2.33 4 8 9 10 

Fig.3.10. De dimensiloze grootheid L /h als functie van D/h. 
r 

Tabel 4.4 geeft weer een overzicht van de rekentijd, het aantal ite

raties en de lengte van het recirculatiegebied. 

Tabel 4.4. De invloed van de stapgrootte. 

Reh=200, boetefunctie 

stapgrootte rekentijd iteraties L L /h 
r r 

1.5 27.07 8 16.5 11.0 

1.0 12.31 6 11.5 11.5 

0.5 15.59 8 5.5 11.0 

3.5. Conclusies en discussie. 

3.5.1. De oplosmethoden. 

Bij de behandeling van de verschillEmde oplosmethoden is uitgegaan 

van de gedachtegang van Segal 1 (1981). Metname voor de boetefunctie

methode en de divergentievrije elementen zijn niet alle genomen stap

pen even duidelijk en zou verder literatuuronderzoek op zijn plaats 

zijn. Onduidelijkheid bestaat er vooral ten aanzien van de volgende 

twee punten : 

l)In hoeverre zijn de bij de boetefunctiemethode gedane aannamen fy

sisch en mathematisch toelaatbaar? 

2)In hoeverre zijn de basisfuncties bij de divergentievrije elemen

ten inderdaad divergentievrij resp. rotatievrij. 

Voor de boetefunctiemethode kan een alternatieve afleiding worden ge-
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g~ven door als hypothese te stellen: 

-+ 
p = - T div u voor T-+<X> 

Dit kan zolang aan de randvoorwaarden voor de snelheid en de druk 

voldaan blijft. Voor de druk geldt als enige randvoorwaarde: p=O 

bij de uitstroomopening. De hypothese is voor dit geval dus toe

laatbaar. Substitutie van vgl.(3.51) in de Galerkinvergelijkingen 

(3.30) geeft: 

1 J -+ -+ J -+ -+ - Vu•Vwdo + T div u div wdo 
Re n n 0 

Substitutie in verg.(3.52) van: 

n n 

u = L u.~. , v = L v.~. 
i=l 1 1 i=l 1 1 

levert dan de matrixvergelijking: 

0 

(3.51) 

(3.52) 

(3.53) 

Een fysische motivatie voor de keuze van relatie (3.51) is niet te 

geven, maar uit Temem(l977) volgt dat de oplossing van de matrixver

gelijking (3.53) dan convergeert naar de oplossing van de Stokes

vergelijking voor T-+<X>. Dit behoeft evenwel nog nadere studie. 

Voor de divergentievrije elementen is het onduidelijk hoe de diver

gentievrije resp. rotatievrije basisfuncties er precies uitzien. Het 

is dan ook nog niet mogelijk te controleren of ze inderdaad diver

gentie- resp. rotatievrij zijn. Ook hier is nader onderzoek gewenst. 

Wel kan worden geconcludeerd dat de boetefunctiemethode voor de toe

komst de meeste voordelen biedt, omdat deze methode in tegenstelling 

tot de methode met divergentievrije elementen, in principe naar m3 

kan worden uitgebreid. 



-45 

3.5.2. De numerieke resultaten. 

De belangrijkste conclusies zijn: 

-Het blijkt dat bij niet al te grote staphoogtes h het iteratiepro

ces (zie §3.3.2.3) convergeert voor ReD tot minstens 1000. 

-De boetefunctiemethode en de 'divergentievrije' methode zijn veel 

efficienter dan de directe methode. 

-Het snelheidspatroon is voor al de drie methoden identiek en voor

spelt een recirculatiegebied achter de stap. 

-De lengte van het recirculatiegebied hangt af van het Reynoldsge

tal en de staphoogte. 

-De verhouding L /h is vrijwel onafhankelijk van D/h. 
r 

Op de vergelijking van de gevonden oplossingen met experimenten uit 

de literatuur en met eigen experimenten wordt in H4 teruggekomen. 
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4. Experimentele verificatie. 

4 ~ 1. Inleiding. 

Ten behoeve van de experimentele verificatie van de numerieke oplos

sing van de stationaire Navier-Stokes-vergelijking is een meetopstel

ling gebouwd, waarmee het mogelijk is, gebruikmakend van een laser

doppler-anemometer (LDA), snelheidsprofielen te meten voor en achter 

een stapvormige verwijding. 

Vanuit literatuurgegevens heeft eerst een ori~ntatie t.a.v. de te ver

wachten verschijnselen , zoals recirculatie en tijdsafhankelijke fe

nomenen en de daarmee samenhangende karakteristieke dimensies, plaats

gevonden (§4.2). Op basis van deze oriëntatie en van de voorhanden 

zijnde LDA is een experimentele opstelling ontworpen. In §4.3 wordt 

iets nader ingegaan op deze meetopstelling en op de meetmethodieken 

die zijn toegepast. In §4.4 wordt een overzicht gegeven van de meet

resultaten en een vergelijking gemaakt met numerieke resultaten. Ten

slotte volgt in §4.5 een discussie. 

4.2. Oriëntatie. 

Teneinde ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek eniger

mate toepasbaar zijn op de situatie in de halsslagader, zal de aan

dacht zich moeten richten op stromingen met een met de halsslagader 

overeenkomend Reynoldsgetal. Bovendien gaat, in het kader van het 

interafdelingsproject, de interesse uit naar stromingen achter een 

kleine (<30% van het oppervlak) vernauwing in zo'n halsslagader. 

Bharadvaj (1982) leidt voor de hoofdtak van de halsslagader een ge

middeld Reynoldsgetal af van 380 en vanwege het pulserende karakter 

van de stroming een maximaal Reynoldsgetal van 1200. Het Reynoldsge

tal is hier gebaseerd op de diameter D van de buis en de gemiddelde 

snelheid Ü (Re=uD/v ). Bij deze Reynoldsgetallen zal door grenslaag

loslating bij de stap recirculatie optreden achter de stap. Denham 

en Patriek (1974) verrichtten metingen in een tweedimensionaal kanaal 

met diameter D (=3. Ocm) en een stapvormige v_erwijding met stapgrootte 

h (=1.5 cm) (D/h=2.). Uit metingen van snelheidsprofielen achter de 

stap, m.b.v. een LDA, vonden zij voor 50<Reh<250 (Reh=uh/V ) de vol

gende relatie tussen het Reynoldsgetal en de lengte van het recircu-
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latie gebied L : L ~o.04Rehh • Ongeveer dezelfde relatie is gevonden 
r r 

door Goldstein e.a. (1970) voor laminaire luchtstromingen met D/h>l5. 

Hutton (1980) heeft numeriek (eindige elementen methode) dezelfde re

latie tussen de lengte van het recirculatiegebied en het Reynoldsge

tal gevonden als Denham en Patrick. 

Voor toenemende Reynoldsgetallen kunnen in de stroming instabiliteiten 

ontstaan of kan wervelafschudding optreden (Schlichoing,l955 hfst.l6 

resp. hfst.2). In Goldstein e.a. (1970) zijn criteria gegeven voor 

het Reynoldsgetal Reh waarvoor ;de stroming instabiel wordt. Het cri

tische Reynoldsgetal blijkt een functie te zijn van de verplaatsings

ctikte 8Á (gedefinieerd als ö~0!8 (1-u/um)dy , 8=grenslaagdikte, u=snel

heid en u =maximale snelheid). Grofweg komen deze criteria neer op: 
m 

Reh~520 én 8/h~0.4 dan laminair (Reh=umh/V ). Over eventuele wervel-

afschudding is weinig te zeggen. 

Bij de hier verrichte metingen is uitgegaan van een situatie met ReD 

~1000, D/h=4 en dus Reh~250. Voor de diameter D is 4cm gekozen, als 

medium is water gebruikt {V=lo-6m2/s) en de gemiddelde snelheid be

draagt ongeveer u*2.5cm/sec. Voor een volledig ontwikkelde en dus 

* parabolisch profiel geldt dan um=(3/2)~=3.75cm/sec, Reh=375 en ó=D/6. 

Bij de experimenten wordt dan het volgende verwacht: 

a)Voor de lengte van het recirculatiegebied geldt Lr~0,04Rehh~locm • 
• b)Voor het instabiel gedrag geldt: Ó/h=D/6h=0.667>0.4 

dus stabiel. 

Op basis van deze grootheden is de meetopstelling en meetprocedure 

ontwikkeld zoals beschreven in de volgende paragraaf. 

4.3. Opstelling en meetmethodiek voor het bepalen van snelheidspro

fielen in een tweedimensionaal kanaal met stapvormige verwijding. 

4.3.1. De opstelling. 

De ontwerpcriteria voor de gebouwde opstelling worden opgelegd door 

de meetmethode (LDA), de gestelde tweedimensionaliteit, het laminair 

zijn van de stroming, het gewenste Reynoldsgetal en de gewenste stap

grootte. 

1De LDA die voorhanden is (Neven;l982) beschikt over een horizontale 

traversie van het meetgebied, zodat gekozen is voor een kanaal waar

in de stap verticaal is aangebracht. De gekozen breedte van het ka-
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naal (D) is 40nun vóór en 50nun (D+h) achter de stap. Omdat de stroming 

zoveelmogelijk tweedimensionaal moet zijn is voor de hoogte (H) van 

het kanaal 120mm genomen. De stap zelf bevindt zich op 60cm achter de 

instroming. Dit is bij Re =1000 op ca. 1/3 van de inlaatleng~e L 
D e 

vanwege de relatie L =0.04Re D (Schlichting;l955). In verticale rich-
e D 

ting bevindt zich de stap dan op l/9 van de inlaatlengte zodat ver-

ondersteld mag worden dat in die richting het snelheidsprotiel nog 

vrij vlak is (zie fig.4.l). 
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Fig. 4 .l. Ontwikkeling v.h. stromingsprotiel tussen twee vlak 

ke platen als functie van de afstand tot de inlaat 

uit (Schlichting;l955). 

De uitstroomopening bevindt zich op 60cm vanaf de stap, deze afstand 

is dus veel groter dan de te verwachte recirculatiezone (zie fig.4.2). 

z~ I 
-+ ~ 5 I:S+ 

60 60 I I 

Fig.4.2. De gebouwde opstelling. 
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Om een 'nette' instroming te verkrijgen is aan het begin van het ka

naal een instroomstuk I met zeef z geconstrueerd volgens het ontwerp 

van (Vaessen en van Duppen;l976). Het eind van het kanaal is voorzien 

van een schuifje met openingen t.b.v. de snelheidsregeling (zie fig. 

4. 2) • 

4.3.2. De meetmethodiek. 

De metingen zijn verricht met de LDA ontwikkeld door Neven (1982). 

Deze is gebaseerd op de referentiebundelmethode en bestaat uit de 

volgende componenten (zie fig.4.3): 

a)Een SmW He-Ne laser (Spectra-Physics 120s) met een golflengte À= 
-9 14 632.8•10 m (v 0~s·lO Hz). 

b)lens L
1 

(f=l2cm) 

c)een roterend raster R (TPD-Delft) gestuurd door een motorsturing M 

(CTD-Eindhoven) 

d)lenzen L
2 

(f=20cm) en L
3 

(f=Bcm) 

e)een fotodiode FD (TPD-731) 

laser 

Fig.4.3. 

v +v 
0 V 

Het optisch gedeelte van de meetopstelling. 

V 

Het roterend raster splitst de laserbundel in een Oe-orde bundel 

(verlichtingsbundel) met 90% van de oorspronkelijke laserintensiteit 

en o.a. een 1e-orde bundel (referentiebundel) met 2% van de oorspron

kelijke intensiteit. De verlichtingsbundel behoudt zijn oorspronke-
14 lijke frequentie v

0 
(~5·10 Hz). De referentiebundel ondervindt on-

der invloed van het roterend raster een verschuiving v (voorverschui
v 

ving) van ca. 820kHz, zodat zijn frequentie V +V bedraagt (zie Ne
o V 
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ven11982). Een deeltje dat met snelheid v loodrecht op de optische 

a~ van het systeem het snijvolume van de bundels passeert, zendt 

strooilicht uit van de verlichtingsbundel met een frequentie v=v
0
+vd. 

In de richting van de referentiebundel wordt vd gegeven door: 

( 4 .1) 

waarin y/2 de snijhoek van de verlichtingsbundel en de referntiebun

del met de optische as is. De fotodiode detecteerd het zwevingssig

naal van dit strooilicht met de referentiebundel (zie fig.4.3). De 

zwevingsfrequentie wordt dan gegeven door: 

welke voor onze configuratie (v~3cm/sec) ongeveer (820-l3)kHz is. 

De fotodiode kan frequenties volgen tot ca. SMHz (TPD11976). De fre

quenties die de zweving veroorzaken (v
0
+vv en v

0
+vd) zijn van de orde 

van 5•lo14Hz en worden dus niet gedetecteerd. De fotodiode levert dan 

een signaal af van de vorm: 

( 4. 3) 

waarin ~ een arbitraire fasehoek is. 

Voor meer gedetailleerde. informatie over het optisch gedeelte wordt 

verwezen naar (Neven11982). 

Het fotodiodesignaal Vfd wordt met een frequentietracker T (Disa 55N20) 

omgezet in een signaal VT evenredig met de frequentie van het fotodi

odesignaal. Vervolgens wordt van dat signaal een constante spanning V 
s 

afgetrokken en versterkt m.b.v. een verschilversterker A (zie fig.4.4) 

Tenslotte wordt dit signaal nog gefilterd met een laag-doorlaatfilter 

F. 

Fig.4.4. :Het signaal-overdrachtsgedeelte. 
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Het resulterende signaal V wordt vervolgens met een analoog-digitaal
v 

converter gediscretiseerd in getallen van 1 t/m 255 (bij ov<v <lOV) en 
V 

via een microcomputer rechtstreeks op de afdelingscomputer m.b.v. een 

bestaand computerprogramma (Neven;l982) verwerkt tot snelheid u vol-

gens: 

waarin: G = gediscretiseerd signaal behorend bij een meting van de 

snelheid op een bepaalde plaats. 

G = gediscretiseerd signaal behorend bij een meting van de 
0 

voorverschuivingsfrequentie. Deze komt dus overeen met 

snelheid 0. 

( 4. 4) 

s = de schaalfactor die de overgang van frequentie naar snel

heid in rekening brengt. 

De schaalfactor S wordt bepaald uit een ijkmeting volgens: 

À 
s = 2sin (Y /2) 

f 
ver ---

G -G 
m 0 

( 4. 5) 

waarin f een opgegeven frequentieverschil tussen een metifi9 van eèn ver 
snelheid v en een meting van de voorverschuivingsfrequentie V is. m v 
Gm en G

0 
zijn de bijbehorende getallen na discretisatie. 

In praktijk worden van elke meting 30 samples genomen met een sample

duur van de ordegrootte van 25 ~sec, verdeeld over een meettijd van 

ca. 25 sec. De schaalfactor S en de offset G
0 

werden bepaald uit ijk

metingen van de voorverschuiving (snelheid 0) en een grote snelheid, 

waarvan 100 samples zijn genomen over een meettijd van ca. 10 sec. 

Per gemeten profiel (15 tot 40 snelheidsmetingen) zijn S en G
0 

slechts 

1 maal bepaald. De zo gevonden getallen G, G
0 

en S worden dan met het 

computerprogramma verwerkt tot snelheid u. 

Buiten de metingen van de snelheidsprofielen is voor een aantal me

tingen het signaal V (zie fig.4.4) gekoppeld aan een Fourier-analyser 
V 

en is van het stationaire signaal het spectrum bepaald uit 1000 me-

tingen van 20.48 sec. De Fourier-analyser verricht deze metingen over

lappend (de totale meettijd bedroeg ca. 1 uur) zodat ze niet geheel 

onafhankelijk zijn. 
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4.4.3. Foutenanalyse. 

In de vorige paragraaf is afgeleid (vgl.4.4) dat de uiteindelijk ge

presenteerde snelheid u wordt bepaald uit u=S(G-G
0
). In deze formule 

zijn de volgende foutenbronnen te onderkennen. 

1)!~~~~!!!2~-~~~~~~-!~-~~~-~~-~~~~~-~!2~~~!-~· 

Deze worden veroorzaakt door de spreiding in het Doppler-signaal,de 

rastersturing,tracker en door de discretisatie van het signaal. 

-Neven(l982) geeft voor de spreiding in het Doppler-signaal vd de 

volgende bronnen: 

a)spreiding in de snijhoek van de bundel t.g.v. de overgang lucht

water, de traversie van het meetgebied en sferische aberraties. 

b)verbreding van de Doppierfrequentie t.g.v. de eindigeverblijftijd 

van de deeltjes in het meetvolume. 

c)spreiding in de Doppierfrequentie t.g.v. snelheidsgradiënten in 

het meetvolume. 

Bij de hier verrichte metingen zijn deze onnauwkeurigheden relatief 

gezien allen van de ordegrootte van 1% van de Dopplerfrequentie. 

-De foutenbijdrage van de rastersturing en de tracker zijn gelegen 

in de grootte van de voorverschuivingsfrequentie (820kHz) t.o.v. 

de Doppierfrequentie (maximaal ca. 13kHz). De omwentelingsfrequentie 

van het raster wordt door de rastersturing binnen 0.2% constant ge

houden. De voorverschuivingsfrequentie varieert hierdoor met l.6kHz 

terwijl de tracker het signaal analyseert met een vaste onbekende 

nauwkeurigheid. Het zal duidelijk zijn dat dit tot grote relatieve 

onnauwkeurigheden in de bepaling van de Doppierfrequentie leidt. 

-Door de discretisatie van het signaal is het getal G op ~ nauwkeurig 

bepaald. Dit geeft een onnauwkeurigheid in de snelheid van s·~~o.lrnrn/s. 

De totale toevallige fout in G kan worden uitgedrukt in de spreiding 

van de 30 samples van het signaal G. In het computerprogramma wor-

den voor elk meetpunt de 95%-betrouwbaarheidsintervallen voor het 

gemiddelde van de 30 samples berekend uit de spreiding in S(G-G
0

) ,bLj 

aanname dat S en G
0 

exact zijn. Dit betrouwbaarheidsinterval voor het 

gemiddelde bedraagt voor alle metingen grofweg 0.5-1.5 rnrn/sec. 

2)!~~~~!!!2~-~~~~~~-!~-~o· 
G0 wordt bepaald uit een ijkmeting waarbij het meetgebied is inge-

steld op de wand (snelheid 0). De nauwkeurigheid waarmee G
0 

wordt 
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bepaald is groter dan die waarmee G wordt bepaald, omdat de sprei

ding in het Doppiersignaal kleiner is. ·.De toevallige fouten in G 
0 

leiden tot een systematische fout in de snelheid u (onnauwkeurigheid 

in het nulniveau) • De spreiding van het gemiddelde van de 100 samples 

die worden genomen van G
0 

is uitgedrukt in een snelheid ca. O.lmm/sec. 

3)~~~~~~~~!~~~~-~~~~-!~-~o· 

\) 
V 

kliz 

De voorverschuivingsfrequentie v kan binnen 1~ uur (ongeveer het 
V 

tijdsverschil tussen de ijkmeting en de laatste snelheidsmeting) 

ca, lkHz verlopen (zie fig.4.5). Dit wordt veroorzaakt door drift in 

de rastersturing of drif.t in de laser. Dit verloop komt neer op een 

verloop van het nulniveau van de snelheid van 1-2 mm/sec. Met name 

voor de laatste meetpunten tijdens een meetcyclus is dit van belang. 

raster 
instabiel 

~ 
ij !meting 

r
laatst 
meting 

raster 
instabiel 

820 

825 

meetcyclus 

50 100 0 

Fig.4.5 Drift in de voorverschuiving. 

4)!~~~~!!!~~-!~~~~~-!~-~-

15(1 

De schaalfactorS (zie vgl.4.5) wordt bepaald uit een meting van de 

voorverschuiving (~0 ) en een hoge snelheid (~m). De onnauwkeurig

heid in deze metingen werkt door in S. Tevens moet ter berekening 

van S het bijbehorend frequentieverschil f (=f -f0) worden op-ver m 
gegeven. Dit frequentieverschil moet tijdens de ijkmeting worden 

afgelezen uit het trackersignaal. Door de grote onnauwkeurigheid in 

dit signaal kan f met een relatieve onnauwkeurigheid van ca. 5% 
ver 

worden bepaald. De snijhoek y die ook moet worden opgegeven kan on-

200 
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geveer op 1% nauwkeurig worden gemeten. De onnauwkeurigheid in S 

·(ca. 6%) leidt tot een systematische fout in de absolute waarde 

van de snelheid u. 

5)ê~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~-~~-~~~!~~~~-~~~-~~-~~~~· 
De snelheid vlak bij de wand wordt systematisch overschat (Neven; 

1982) • Daardoor zijn de metingen binnen ongeveer een halve diame

. ter van het meetgebied van de wand af (ca. 0.3mm) onbetrouwbaar. 

Samengevat kan dus worden gesteld dat de gemiddelde snelheden (30 

samples) met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van ~(0.5-1.5)mm/sec 

kunnen worden bepaald, dat het nulniveau van de snelheid nauwelijks 

varieert (ca. O.lmm/sec) doch dat zij 1 tot 2 mm/sec kan verlopen 

afhankelijk van het tijdsverschil tussen de snelheidsmeting en de 

ijkmeting én dat de snelheid in absolute waarde nog een fout van 

ca. 6% heeft ten gevolge van de onnauwkeurigheid in de schaalfactor 

S. In de in de volgende paragraaf gepresenteerde snelheidsprofielen 

is alleen het 95%-betrouwbaarheidsinterval aangegeven. 

4.4. Meetresultaten en vergelijking met berekeningen. 

In deze paragraaf zullen de resultaten worden gegeven van metingen 

verricht aan het in §4.3 beschreven stromingskanaal. 

4.4.1. Controle van de tweedimensionaliteit van de stroming. 

Ter controle van de tweedimensionaliteit van de stroming is op lcm 

voor en op lOcm achter de verwijding het snelheidsprofiel in hoogte

richting gemeten. Aan de onderkant van het kanaal bevindt zich een 

lijmrand zodat daar niet vlak bij de wand kon worden gemeten (zie 

fig.4.6). De lijmrand was ongeveer 5mm dik. Uit fig.4.6 is tevens te 

zien dat de profielen vrij vlak zijn en dus in eerste benadering mag 

worden aangenomen dat de stroming tweedimensionaal is. Het verloop 

van het profiel stemt kwalitatief maar matig overeen met wat verwacht 

wordt op basis van fig.4.1. Ook valtopdat de snelheid aan de onder

zijde hoger is dan de snelheid aan de bovenzijde, hoewel dit enigs

zins vertekend wordt door afwezigheid van het meetpunt aan de onder

wand. Oorzaak van dit snelheidsverschil is het extra hydrostatish 
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drukverschil dat bij de uitstroomopening niet voldoende is gecorri

geerd met hoogteafhankelijke uitstroomgaatjes in het schuifje t.b.v. 

de snelheidsregeling. 
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Fig.4.6. :Het snelheidsprofiel in hoogterichting op lcmvoor en 

lOcm achter de verwijding. 

4.4.2. Snelheidspatronen achter de verwijding voor verschillende Rey

noldsgetallen. 

In fig.4.7 zijn de snelheidsprofielen gegeven achter de verwijding 

voor Re0~980. De dikke stippen geven het numeriek bepaalde profiel 

berekend met de boetefunctiemethode en mesh C uit §3.5. Als instroom-

waarden voor de berekening zijn de gemeten waarden van het inlaatpro-
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fiel (x=O) genomen. 

lcm/~ 

0 2 4 6 8 10 12 cm 

Fig.4.~. De gemeten en berekende snelheidsprofielen voor 

In fig.4.8 zijn de snelheidsprofielen in het recirculatiegebied ge

geven voor Re ~980 , Re ~100 en Re ~sso. Tevens zijn daarin.de geven-
D D D 

den numerieke oplossingen aangegeven met dikke stippen. Het gemeten 

inlaatprofiel is daarbij gebruikt als invoer voor de berekeningen ~n 

- JD voor de bepaling van het Reynoldsgetal (ReD=ud/V , u=
0 

u(O,y)dy/D ) , 

behalve bij de laatste meting (ReD~550). Hier is door een fout in de 

meetprocedure geen inlaatprofiel voorhanden. Het Reynoldsgetal bij 

deze meting is dan ook achteraf 9eschat op basis van de aangebrachte 

doorstromingsoppervlakverkleining van de snelheidsregeling. Het in

laatprofiel voor de berekening voor dit Reynoldsgetal is parabolisch 

genomen op basis van fig.4.1 met 100~ --4- =11. De vergelijking van de 
D Re ~ 

meting en de berekening bij ReD=550 moetD dus met enige voorzichtig-

heid worden geinterpreteerd. In de discussie wordt hier nog op terug

gekomen. In fig.4.8 is op basis van de profielen ook de experimentele 

en numerieke seperatiestroomlijn aangegeven. Zij zijn stuksgewijs li

neair getekend door de punten waar de snelheid door interpolatie nul 
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wordt verondersteld. Het laatste punt bij de numerieke seperatiestroom

lijnen is weer zoals bij de bepaling van de lengte van het recircula

tiegebied in §3.4.3 bepaald uit de getallenuitvoer. 

1 cm/s 

/ 
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. . 
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Fig.4.8. 
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Snelheidsprofielen in het recirculatiegebied en sepera

tiestroomlijnen voor verschillende Reynoldsgetallen. 

• 

-- experimentele waarden, en -- numerieke voorspelling 

gebaseerd op experimenteel inlaatprofiel (m.u.v. Re0~sSO). 

• 

cm 

I 
. .. 
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Uit fig.4.8 blijkt dat de numeriek voorspelde stromingsprofielen mees

tai ongeveer binnen de aangegeven betrouwbaarheidsgrenzen van de ex

perimenteel bepaalde profielen liggen en dat voor het grootste deel 

van het seperatiegebied de numerieke en experimentele seperatiestroom

lijnen redelijk overeenkomen. 

De experimenteel gevonden en de numeriek V,oorspelde waarden voor de 

lengte van het recirculatiegebied zijn gegeven in tabel 4.1. Hieruit 

blijkt dat behalve bij Re ~550 dat de numerieke waarden iets boven de 
D 

experimenteel bepaalde waarden liggen. 

Tabel 4 .1. 

ReD Reh 

980 245 

700 175 

550 138 

De experimentele en numerieke waarden van de lengte 

van het recirculatiegebied. 

L experimenteel L numeriek r r 
9.0 + 0.5 10.5 + 0.3 - -
7.0 + 0.5 7.5 + 0.3 - -
5.5 + 0.5 8.0 + 0.3 - -

In fig.4.9 is de visualisatie van de stroming in het recirculatiege

bied weergegeven voor het geval dat ReD~980. In fig.4.9a is inkt ge

injecteerd aan de wand vlak voor de stap. In fig.4.9b is inkt gein

jecteerd in het recirculatiegebied ( de schaal is h~er anders als bij 

a). De stippellijn geeft de numeriek bepaalde seperatiestroomlijn aan. 

Ook hier is de overeenkomst tussen theorie en praktijk bevredigend. 

0 1 
I 

Fig.4.9. 

2 3 4 5 6 7 8 9 . . . 
------- --- --------

Visualisatie van de stroming in het recirculatiegebied. 

--=numeriek bepaalde seperatiestroomlijn. 
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4.4.3. Onderzoek naar instationaire effecten zoals wervelafschudding 

en instabiliteiten. 

Als wervelafschudding of instabiliteiten optreden, moet dit te zien 

zijn in variaties in het Dopplersignaal met vaste frequenties. Om 

dit te onderzoeken is voor verschillende plaatsen in het kanaal bij 

Re0~980 een frequentieanalyse gemaakt van het snelheidssignaal Vv 

(zie §4.3). 

Fig.4.10 geeft het autospectrum van de voorverschuiving (snelheid 0) 

gemeten op de wand van het kanaal (geen stroming in het kanaal) . Het 

spectrum is gemeten van 0 tot 25Hz. 

A SPEC I *"' 11!1!18 
1~000,---------------------------------~ 

LGMAG 
OB 

-70.000 +-----------.~~~---,-

~- ~ HZ 25. 888 

Fig.4.10. Autospectrum van een meting van de voorverschuiving. 

De frequentiepieken die voorkomen zijn 

5.12Hz + le harmonische en 23.44Hz. 

1.6Hz + le harmonische, 

Fig.4.11 geeft het autospectrum voor enkele punten 2cm vóór,2cm achter 

en 8cm achter de verwijding. 
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Fig. 4 .ll. Autospectra voor verschillende punten in het kanaal. 

In alle punten is de enige frequentie die voorkomt 1.6Hz. Deze fre

quentie komt overeen met de regelfrequentie van de rastersturing. 

Fig.4.12 illustreert dit. De gestippelde lijn geeft het spectrum na 

verstoring van de omwenteling van het raster. 

.... 
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A SPEl: 1 
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Fig.4.12. Autospectrum van het snelheidssignaal voor en na 

verstoring van het raster. 

4.5. Conclusies en discussie. 

4.5.1. Conclusies. 

De belangrijkste conclusies die uit deze experimentele verificatie 

kunnen worden getrokken zijn: 

!)De voorspelling van de snelheidsprofielen klopt redelijk. 

2)De voorspelling van de seperatiestroomlijn klopt redelijk, zowel 

met de snelheidsmetingen als met de visualisatieproeven. 

3)De lengte van het recirculatiegebied is experimenteel korter dan de 

numeriek voorspelde lengte. 

4)De stroming na de stap is stabiel. Ook uit de visualisatieproeven 

blijkt dat er geen wervelafschudding en geen instabiliteiten optre

den. 

4.5.2. Beschouwing van de meetnauwkeurigheid. 

-De snelheden kunnen over het algemeen, op een schaalfactor met een 

onnauwkeurigheid van 6% na, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 

0.5-1.5 mm/sec nauwkeurig worden bepaald, wanneer gemiddeld wordt 

over 30 meetsamples. De meettijd per meetpunt bedraagt dan zo'n 25 

sec. Binnen deze meettijd zal de invloed van de drift in de voorver

schuivingsfrequentie miniem zijn (zie fig.4.5). Het is dan wel van 

belang dat niet gemeten wordt tijdens een instabiele fase van het 

raster. Bij de hier verrichte metingen is een ijkmeting gedaan vóór 
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een serie van 15 tot 40 snelheidsmetingen. Met name voor de laatste 

metingen van zo'n serie klopt dan de ijkwaarde voor de voorverschui

ving niet meer. Dit is ook duidelijk te zien in de snelheidsprofielen 

voor ReD~980 (zie fig.4.7), waar de snelheden aan de achterwand (laat

ste meetpunten) consequent worden onderschat, terwijl juist een over

schatting wordt verwacht. In de metingen in het recirculatiegebied 

zal dit effect een kleinere rol spelen. 

-De metingen zouden nauwkeuriger kunnen worden uitgevoerd indien de 

voorverschuivingsfrequentie lager zou zijn. Het verschil tussen de 

frequentie behorend bij een bepaalde snelheid en de voorverschuivings

frequentie is dan groter. De invloed van de onnauwkeurigheid in de 

snelheidsmeting en in het nulniveau kan dan worden teruggebracht. Een 

verlaging van de voorverschuivingsfrequentie is te bereiken door een . 

raster te nemen met een grotere afstand tussen de etslijnen. Gevolg 

is dan echter dat de hoek tussen de Oe-orde en de le-orde bundel met 

dezelfde factor afneemt als de lijnafstand in het raster is toegeno

m~n (zie fig.4.13). 

------1 

R 

Fig.4.13. :Gevolg van een raster met een groter afstand tussen 

de etslijnen. 

De snijhoek y wordt dan ook evenveel kleiner. Dit betekent dat de 

frequentie behorend bij een bepaalde snelheid ongeveer met dezelfde 

factor afneemt (zie vgl.4.1). Door verlaging van de voorverschuivings

frequentie is dan geen winst geboekt. Een mogelijkheid om toch dezelfde 
e snijhoek te houden is de 1 -orde bundel parallel te verschuiven m.b.v. 

twee prisma's of twee spiegels (zie fig.4.14) 
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R 

Fig.4.14. Parallelle verschuiving van de le-orde bundel. 

Een poging om met twee spiegeltjes de parallelle verschuiving te be

werkstelligen is mislukt en gaf een zeer slechte signaal-ruisverhou

ding, waarschijnlijk door slechte uitlijning en onvolkomenheden in 

de spiegels. 

-Een mogelijke foutenbron die niet in §4.4.3 is behandeld is de on

nauwkeurigheid van de tracker veroorzaakt door het niveau van het 

fotodiodesignaal. Wanneer het niveau van het fotodiodesignaal te laag 

is, is de tracker niet 'in-loek' (zie hiervoor Nuijten:l982) en houdt 

deze het laatst gemeten signaal vast. Dit geeft een extra onnauwkeu

righeid in de uitgangsspanning van de tracker. Het niveau van het 

Doppler-signaal is afhankelijk van de concentratie van de verstrooi

ende deeltjes. Omdat de meetopstelling geen gesloten systeem is, is 

het moeilijk deze concentratie constant te houden en komt het voor 

dat tijdens het meten de versterkingsfactor van de tracker moet wor

den bijgeregeld. Het is gebleken dat dit bijregelen van invloed is op 

de door de tracker afgegeven uitgangsspanning. Met name bij de eerste 

metingen die zijn verricht (zie fig.4.6 en fig.4.7,ReD=980) is hier

mee onvoldoende rekening gehouden. 

4.5.3. Beschouwing van de resultaten. 

de recirculatiezone 

De waarden voor de lengte van het recirculatiegebied zijn in fig.4.15 

uitgezet tegen het Reynoldsgetal Reh. De berekende waarden liggen ho

ger als de gemeten waarden maar vertonen dezelfde tendens als gevon

den in Denham en Patrick(l974). 
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Ook Goldstein e.a.(l970) verrichtten metingen aan stroming over een 

stap en vond voor vrijwel vlakke inlaatprofielen de relatie: 

Lr = ~.13 + 0.021Reh )·h (4.6) 

deze relatie is eveneens in fig.4.15 weergegeven. 
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Fig.4.15. 
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Lengte van het recirculatiegebied als functie van Reh 

vergeleken met berekeningen en literatuur. 

Het is niet duidelijk in hoeverre de hier gevonden resultaten vertaald 

mogen worden naar literatuurgegevens en de situatie in de halsslagader. 

Dit wordt onder andere sterk bepaald door de daar optredende inlaatpro

fielen. Ter illustratie hiervan zijn in fig.4.16 de snelheidsprofielen 

in het recirculatiegebied gegeven voor Reh=l38,berekend met twee ver

schillende inlaatprofielen. De eerste (getrokken lijn) is een parabo

lisch inlaatprofiel zoals ook genomen bij de meting met Reh=l38. De 

tweede (gestippelde lijn) is het inlaatprofiel van de meting met Reh= 

175, getransformeerd naar Reh=l38. De verschillen tonen aan dat voor 

de berekening de vorm van het inlaatprofiel belangrijk is. 
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Fig,4.16. Berekende snelheidsprofielen in het recirculatiege 

bied voor twee verschillende inlaatprofielen en het 

zelfde Reynoldsgetal. 

Crarner (1958) vindt anal;tisch vanuit een geïdealiseerd model voor 

incornpressibele stroming over een stap in een vlakke plaat de re

latie: 
L l ~-
_E_ = - Re [1 + 2.\L:J 
h 3 h. h 

(4.7) 

Deze relatie zou kunnen verklaren dat bij meer parabolische inlaat

profielen (ê*>) de lengte van het recirculatiegebied toeneemt (zie 

fig.4.16). Als relatie (4.7) ook zou gelden voor parabolische inlaat-
~ 1 

profielen, gaat deze vanwege ê =-D over in 
6 

Lr 1 [ 1 DJ h = 3Reh 1+3 h ( 4 • 8 ) 

Relatie (4.7) geeft dus wel een eventuele verklaring voor afhanke-

lijkheid voor L van de vorm van het profiel (ê~) maar voorspelt voor 
r 

parabolische profielen een afhankelijkheid van D/h die numeriek niet 

wordt gevonden. Ook Goldstein relativeert voor zijn metingen relatie 

(4.7) en vindt geen vermindering in spreiding in de fit t.o.v. re

latie (4.6). Relatie (4.7) kan dus niet verklaren dat L niet van D/h 
r 
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maar wel van de vorm van het profiel afhangt. Het behoeft nader on

derzoek om goede uitspraken te doen over de invloed van de parameters 

o~ en D/h op de lengte van het recirculatiegebied. 

instationaire effecten 

Goldstein e.a. (1970) geven als criteria voor laminaire stroming: 

Re~520 en oh/h~0.4 • Dit is in fig.4.19 weergegeven. In deze figuur 

zijn tevens criteria gevonden door anderen gegeven. Hier zal niet 

verder op worden ingegaan. Voor de hier verrichte metingen geldt: 

Reh = 1Re <245•~368. Uit het profiel voor l/3X de inlaatlengte is 
2 h 2 

een verplaatsingsdikte oh te schatten als oh~D/8 zodat Oh/h>D/8h>5/8 

(zie fig.4.1 en fig.4.18) 

Fig.4.18. : Schatting van oh voor x=Le/3 (zie fig.4.1). 

De metingen die hier verricht zijn bevinden zich dus in het in fig. 

4.19 aangegeven gebied. Volgens de daar gegeven criteria moet de stro

ming dus laminair zijn, hetgeen in overeenstemming is met de Fourier

analyses en de flowvisualisatie (fig.4.8 en fig.4.9). 
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FROM HOT WIRE OBSERVATION FROM SMOKE OBSERVATIOI~ 

• 30.5 cm. STARTING LENGTH, c 30.5 cm STARTING LENGTH 
•· 4.1 cm. STARTING LENGTH,t>- 4.1 cm. STAfHING LENGTH 

Fig. 5 leynolch numbw bcnecl on step holtlht versus displacement thick
ness lncllcatlng values at whlch transition to turbulonce occurs at roat• 
tachm..., 

Fig.4.19. : Locatie van 

de hier verrichte me

tingen ingetekend in 

een overzicht uit 

Goldstein e.a. (1970). 
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5. Voortgang van het onderzoek. 

5.1. Numeriek-theoretisch. 

·Op numeriek-theoretisch gebied is het wenselijk dat de beschreven 

oplosmethoden meer worden uitgediept en mathematisch exacter worden 

geformuleerd. Hierbij moet getracht worden formuleringen te vinden 

die eenvoudig naar ~3 kunnen worden gegeneraliseerd (tensorrekening). 
. . 3 . 

De general1sat1e naar~ is van belang voor het "atherosclerose-

project" omdat slechts dan voorspellingen over het stromingsgedrag 

bij vaatvernauwing kunnen worden gedaan. Tevens is het dan nood

zakelijk de instationaire Navier-Stokes-vergelijking te beschouwen. 

De oplosmethoden voor de tweedimensionale stationaire Navier-Stokes

vergelijking kunnen nog verder worden getoetst door vergelijking 

met theoretische oplossingen en experimenten. Voor stapvormige 

verwijdingen is het zinvol de invloed van de karakteristieke groot

heden D/h, Reh en Reê nader te onderzoeken. Tevens is het zinvol 

naar stromingsverschijnselen vlak vóór een vernauwing te kijken. 

(zie fig. 5.1) 

Fig.5.1. 

_, 1 

snelheidsveld en enige profielen voor ReD=SOO 
bij een gemodelleerde stenose. 
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Berekening en plotten van de stroomfunctie kan een beter beeld geven 

van de verschijnselen dan de hier "geplotte" snelheidsvelden. Binnen

kort zal AFEP worden uitgebreid met een subroutine waarmee dit moge-

lijk is. 

5.2. Experimenteel. 

Omdat bij de experimenten relatief lage snelheden moeten worden ge

meten (~lrnrn/sec) is het van belang dat bij een lagere voorverschui

vingsfrequentie wordt gemeten zodat het verschil tussen de doppler

verschuiving en voorverschuiving groter wordt. Eventueel kan zonder 

voorverschuiving worden gemeten, maar dan moet de tracker vervangen 

worden door een andere frequentievolger omdat de tracker slechts 

frequenties vanaf lkHz (~4rnrn/sec) kan volgen. Wel is dan de richtings

informatie verloren. Metingen kunnen dan gedaan worden aan verschillen

de configuraties (andere staphoogtes, stapvormige vernauwingen etc.). 

Belangrijke parameters bij deze metingen zijn: de verhouding D/h 

en de verplaatsingsdikte 0« bij het inlaatprofiel. Hierbij zou de 

uitstroming dan wel beter regelbaar en gunstiger moeten zijn t.a.v. 

het hydrostatisch drukverschil, zodat het profiel in hoogterichting 

"netter" is. (zie fig.4.6) 

T.a.v. de deeltjesconcentratie kan gezegd worden dat gepoogd moet 

worden deze zo constant mogelijk te houden zodat bijregelen van de 

versterkingsfactor van de tracker niet nodig is. In dit kader is het 

tevens zinvol de invloed van het signaalniveau van de fotodiode op 

de volgeigenschappen van de tracker te onderzoeken. 

Tenslotte kan de visualisatie van de stroming veel beter gebeuren _ 

dan hier is gedaan, bijvoorbeeld met waterstofbellentechniek.Voor

al als vergelijking met stroomfunctieplaatjes uit AFEP mogelijk 

wordt, kan visualisatie veel informatie geven. 
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De 'Ylof"W\~lc.oW\poV1<2.V\ ~elf\ Vec.V\ de s.~~L~e(d i V\ Je wu·c\ • 

de.Y\h \IO.V\ de. z!lóe."' Z.~V\ d'-'Ä gek-avt~~t"W\ui'Ó n~v 
S~f'OoMC\A"'C~iu tV\ d~ V.oe.kpwV\~evt . IV\ M~~r':x.""o\t:.l+ie..: 

- R,.. 
~e = ~de. 

m~~ ~«:: [w,~ ... " ... ,"v,J ... Jv,] 

~c!~ = C (A·,~.~ ul, v.~~~ .. Vs,) 'r.Jfz.) f.1..a "'*'•ll c.ttu) '-t~'ll 1 

IV\ hoe\le:rr~ d<t 'Y\\A OV\l~\o.V\e. b<lh~Ç\A"'ch·~ iV\àe.~à 
cl\v~~<Z.V\\\<t.\1'('~ 2.~~ ~ h\e.t' V\iel l\10l~e~V\ • C2ae hi~tVoo~ 
(Çr• Ç~~~~ > I~ 1~). 



-Ll-

Literatuur: 

- Assenberg D. : 

"Numerieke oplossing van de stationaire Navier-Stokes-verge

lijkingen m.b.v. de eindige elementen methode." 

T.H.Delft rapport (1980) 

-Baker A.J. : 

"Finite element solution algorithm for incompressible fluid 

dynamics". 
l In: Gallagher e.a.; (1975) 

-Batchelor G.K. : 

"An introduetion to fluid dynamics". 

Cambridge university press (1967). 

-Bharadvaj B.K.,Mabon R.F. en Giddens D.P.: 

"Steady flow in a model of the human carotid bifurcation 

part l:Flowvisualisation". 

J.Biomech. 15 p349-362 (1982). 

-Brekelmans W.A.M. 

"Energieprincipes en sterkteleer"(dictaat Fysica 40). 

T.H.Eindhoven,onderafdeling der werktuigbouw (TM) (1981) 

-Cheng R. T.: 

"Numerical solution of the Navier-Stokes equations by the finite 

element method". 

Physics of Fluids,l5,p2098-2105 (1972). 

-Cramer R.K. 

"On the laminair seperation bubbles". 

J.of Aeronautical Sciences,25,pl43-l44 (1958). 

-Cuvelier C.,Praagman N. en Segal A.: 

"A survey of the finite element methods in fluid mechanics". 

Report Delft university of technology NA-26 (1979) 

-Denham M.K. en Patriek M.A. 

"Laminair flow over a downstream-facing step in a two-dimensi

onal flow channel". 

Trans.Inst.Chem.Engrs.,52,p36l-367 (1974) 

-Dhatt G. : 

"Different finite element formulations for the Navier-Stokes 

equations". 

in: "Numerical methods in laminair and turbulant flow". 

editers:Taylor C. e.a.Pineridge press,Swansea U.K.(l98l). 



-L2-

-Gallagher R.H. e.a. : 

l."Finite elementsin fluids".Vol.l,Wiley,london, (1975) 

2."Finite elements in fluids".Vol.2,Wiley,London, (1975) 

3. "Fini te elements in fluids". Vol. 3 ,Wiley ,London, (1978). 

-Gartling D.K.,Nickell R.E. en Tanner R.I.: 

"A finite element convergence study for accelerating flow 

problems". 

Int.J.Num.Meth.Eng.,ll,pll55-ll74 (1977). 

-Goldstein R.J. e.a. : 

"Laminair seperation,reattachment,and transition of the flow 

over a downstream-facing step. 

J.Basic.Eng,92, (asme) (1970) 

-Gr if f i ths D • F. : 

"Finite elements for incompressible flow". 

Math.Meth.in the Appl.Sci.,l,pl6-3l (1979) 

-Hughes T.J.R.,Taylor R.L. en Levy J.F.: 

"High Reynolds number,steady,incompressible flows by a finite 

element method". 
3 in: Gallagher e.a. (1978) p55-72 

-Hunt B.: 

"Numerical methods in applied fluid dynamics" 

Academie press (1980). 

-Hutton A.G.: 

"Incompressible viscous flow rooddeling by the method of finite 

elements". 

in: Hunt(l980) 

-Kan J.van en Segal A.: 

"Numerieke analyse CII/BIII" (dictaat). 

T.H.Delft,onderafdeling der wiskunde (1980) 

-Neven J .H.M.: 

"Een analyse van de toepassingsmogelijkheden van een laser-dop

pler snelheidsmeter in een kanaalstroming". 

afstudeerverslag T.H.Eindhoven interafdelingsproject "Athero

sclerose". (1982) 

-Nuij ten P.: 

"Analyse van de doppier-frequentietrackers van TPD en DISA". 

stageverslag T.H.Eindhoven interafdelings project "Atheroscle-

rose". ( 1982) • 



-L3-

-Olson M.D.: 

"Variational finite element methods for two-dimensional an axi

symmetric Navier-Stokes equations". 

in: Gallagher1e.a.(l975). 

-Segal A.: 

"On the numerical salution of the Stokes equations using the 

finite element method." 

Comp.Meth.Appl.Mech.Eng.,l9,pl65-185 (1979). 
1 -Segal A.: 

"Numerical salution of the Navier Stokes equations by means of 

the finite element method."Part 1 

reports of the department of rnathematics and informaties no. 

8l-19,Delft(l981). 
2 

-Segal A.: 

"AFEP user manual" (1981) 

-Smulder P.T. en Schram P.P.J.M.: 

"Fysische transportverschijnselen"(dictaat) 

T.H.Eindhoven,onderafdeling der technische natuurkunde (1978) 

-Taylor C. en Hood P.: 

"A numerical salution of the Navier-Stokes equations using the 

finite element technique". 

Comp.&Fluids,Vol.l p73-100 Pergamon press (1973). 

-Temam R.: 

"Navier-Stokes equations". 

North-Holland Publishing Comp. A'dam (1977). 

-Vaessen E. en van Duppen T.: 

"Het driedimensionale model van de aorta-klep". 

rapport interafdelingsproject "Hartklepprothesen".T.H.E.(l976) 

-Vel te W.: 

"Direkte Methoden der Variationsrechnung". 

Teubner Studiënbücher,Band 26,Stuttgart,pl9-22 (1976) 

-Veltkamp G.W. en Geurts A.J.: 

-TPD: 

"Numerieke methode I en II"(dictaat) 

T.H.Eindhoven,onderafdeling der wiskunde (1980) 

"Fotodiode detector type 731" 

tecnisch bulletin nr.6 



met dank aan: Anton van Steenhoven 
Fans Sauren 
Rini van Dongen 
Jacques eauwenberg 
Jos Corver 


