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Samenvatting. 

Voor de constructie van een goede drielobbige 

vliesklepprothese is onderzoek naar het natuur

lijk sluitingsgedrag en de invloed daarop van 

de holten achter de vliezen, de zgn. Sinussen 

van Valsalva, noodzakelijk. 

In dit verslag wordt voor hydrodynamische model

studies aan het sluitingsgedrag van een aorta

vliesklep, het ontwerp en de bouw van een 3-di

mensionale opstelling besproken. 

Aan de bestaande 2-dimensionale en de ontworpen 

3-dimensionale modelopstelling zijn experimenten 

verricht m.b.t. het sluitingsgedrag van een 

Yliesklep bij vervorming van de achter het vlies 

gelegen holte. De experimentele resultaten sug

gereren dat voor het mechanisme van de klepslui

ting een minimum ruimte achter het klepvlies 

essentieel is, maar dat er enige vrijheid 1s 1n 

de keuze van de vorm van deze ruimte. 
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H. 1. 

1.1 

INLEIDING. 

Probleemstelling. 

Het onderzoek binnen het Interafdelingsprojekt Hartklep

prothesen spitst zich toe op de aortaklep, met als doel 

om op grond van hydrodynamische studies omtrent het ge

grag van deze vliesklep en op grond van te onderzoeken 

mechanische eigenschappen van het vliesklepweefsel, tot 

een voorstel te komen over de constructie en de wijze 

van implantatie van 3-lobbige vliesklepprothesen. 

Er zijn reeds veel hartklepprothesen op de markt. Beken

de voorbeelden zijn de Star-Edwardsklep en de Bj5rk-Shi

leyklep. De Star-Edwardsklep bestaat uit een ronde kogel, 

met dezelfde soortelijke massa als bloed, welke ln een 

stalen kooi kan bewegen. Deze prothese werd tot voor kort 

zeer vaak geimp~ànteerd~ De Björk-Shileyklep, die nu het 

meest gebruikt wordt, is een voorbeeld van een van de ve

le ontwikkelde schijf-klepprothesen; de schijf kantelt in 

een stalen frame. 

Hoewel een overeenkomst lS dat ook zij door de bloedstroom 

gestuurd openen en sluiten, wijken beide kleppen sterk af 

van de natuurlijke vlieskleppen. 

Nadelen van de bestaande klepprothesen ZlJ n o.a. , li tt .16 , . 

1. Crote drukgradiënt over de klep; 

2. Slechte coronaire doorbloeding; o.a. door grote ver

staring van het stromingsprofiel (de coronairen zorgen 

voor de bloedvoorziening van de hartspier); 

3. Er treden problemen op met bloedstolling; 

4. Te grote hemolyse (afbraak van de rode bloedlichaam

pjes). 

Een andere hartklepprothese lS de fascia-lataklep. Dit is 

een vliesklep, waarbij van het dekvlies van de bovenbeen

spieren (fascia-lata) een hoeveelheid materiaal wordt ge

nomen dat in een metalen frame wordt gehecht. 

De overeenkomst met de natuurlijke vliesklep is hier gro

ter, ware het niet dat bij het implanteren de holte achter 

de vliezen, de zgn. Sinus van Valsalva, geheel wordt ver

vormd. 

1 -1 



De resultaten met deze klep bleken nogal teleurstellend. 

Na verloop van ~ tot 1~ jaar traden scheurtjes op in de 

bovenrand van de vliezen en daar waar de vliezen twee 

aan twee bijeenkomen. Litt~16. 

De hydrodynamische studie heeft zich tot nu toe beperkt 

tot het bestuderen van het sluitingsgedrag in een 2-di

mensionaäl model van de aortaklep. Litt. 4 . 
Binnen het onderzoek bestaat nu de behoefte om de resul

taten, gevonden bij è.e;2-dimensionale modelstudies te 

verifiëren in een 3-dimensionaal model van de aortaklep. 

Daartoe werd tijdens dit afstuderen een 3-dimensionale 

modelopstelling gebouwd en uitgebreid getest. Tevens 

werd aan deze opstelling een aantal inleidende metingen 

verricht. Voor de 2-dimensionale en 3-dimensionale s~

tuatie werd bovendien d.m.v. modelstudies nagegaan ~n 

hoeverre de vervorming van de Sinus van Valsalva in

vloed heeft op het sluitingsgedrag van de vliesklep. 

1.2 Anatomische oriëntatie omtrent de opbouw en funktionering 

van het hart. 

Een hart bestaat uit twee helften: de linker- en de rech-

ter harthelft. 

Elke harthelft bestaat uit twee gedeelten, t.w. een boe

zem (atrium) en een kamer (ventrikel). 

Een hart heeft vier kleppen: twee aan de rechterkant 

(een inlaatklep (tricuspidalisklep) en een uitlaatklep 

(pulmonalisklep)) en twee aan de linkerkant (een inlaat

klep (mitralisklep) en een uitlaatklep (aortaklep)). 

Zie fig. 1.1, pagina 1-3. 

Na circulatie door het lichaam waarbij zuurstof aan de 

weefsels wordt afgestaan en co2 wordt opgenomen (grote 

bloedsomloop) vloeit het bloed door de lichaamsader het 

rechteratrium binnen. Via de tricuspidalisklep komt het 

bloed in het rechterventrikel. 

Bij contractie van het rechterventrikel stroomt het 

zuurstofarme bloed Vla de pulmonalisklep door de long

slagader naar de longen (kleine bloedsomloop). 
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longslagader 

lichaams 
ader 

figuur 1.1 

kleine bloedsomloop 

longader 

lichaamsslagader 
(aorta) 

papillairspiertjes 

grote bloedsomloop 

Schematische weergave van de bloedsomloop. 

In de longen wordt o2 ln het bloed opgenomen en co 2 af

gestaan. Via longader(s) komt het bloed in het linker~ 

atriu~~2Gedurende de vulfase van het hart stroomt het 

bloed via de mitralisklep in het linkerventrikel. Tegen 

het einde van de vulfase vindt contractie van het hart 

plaats. 

Bij contractie van het linkerventrikel sluit de mitra~ 

lisklep en stroomt het bloed via de aortaklep in de 

lichaamsslagader (aorta). 

De samentrekking van de hartspier wordt ln gang gezet 

door een elektrische prikkel. 
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De contractie van de atria onderling en de ventrikels 

onderling is gelijktijdig, de atria doen dit echter o,1 

seconde eerder. 

De A-V-kleppen (kleppen tussen atrium en ventrikel) z~Jn 

door middel van peesachtige spiertjes (pappillair spier

tjes) verbonden met de hartwand. Zij voorkomen het door

slaan van de kleppen tijdens de contractie van de ven

trikels. 

De aortaklep en de pulmonalisklep zijn daarentegen on

gespierde vlieskleppen. Zij bestaan ieder uit drie vlie

zen, met achter ieder vlies een holte. Deze holtes wor

den Sinussen van Valsalva genoemd. Zij hebben nagenoeg 

de vorm van een halve bol. 

In twee van de sinussen bij de aortaklep komen ook de 

coronairvaten uit; dit zijn vaten welke zorgen voor door

bloeding (zuurstofvoorziening) van het hart. 

Figuur 1.2 gee~t een schematische weergave van de aorta

klep. 

Diameter ---·-· 
at ridqe 

Stnus depth 
ond widTt. 

a b 

Figuur 1.2: Schematische weergave van de aortaklep. 
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a Een doorsnede, overgenomen uit Reid (1970).Litt. 12 
b Het bovenaanzicht. 

Tot slot vermelden we nog en~ge numerieke gegevens voor 

afmetingen van de aortaklep, waar we in dit verslag mee 

zullen werken: 



. -2 
Straal aorta= straal slnus = 1 ,0.10 m 

-2 Hoogte aortavlies = 1 ~5.10 m 

t :·= 0 3 s 
systole ' 

Viscositeit bloed 

Soortelijke massa 

-3 2 = 3.10 Ns/m 

bloed = 103 kg/m3 

Maximale vloeistofsnelheid = 1 m/s 

1.3 Optredende druk- en flowpatronen. 

Zoals reeds vermeld zal door contractie van het hart ~ 

bloed vanuit het linkerventrikel de aorta binnenstro

men. Zie figl.J.ur. 1 ._3. 

~-- _...." 

p 
l.v. ---

L.V. 

Sinus van Valsalva 

p 
a 

aortaklep 

aorta 
loedstroom 

vliesje van de klep 

Figuur 1.3: Schematische werking van de aortaklep. 

Tijdens de systole wordt het bloed de aorta ingepompt. 

Er lS dan sprake van een voorwaartse stroming. Geduren

de de tijd dat de druk in het linkerventrikel (P
1 

· ) 
.v. 

groter is dan de druk in de aorta (Pa.·) zal de vloei-

stof versnellen. 

In de tijd dat Pi.:"'ll. <Pa. zai er ten gevolge van de rnas

s a· t·raaghei ds effekt en n-og steeds een voorwaartse st room 

zijn, die echter wel vertraagt. In deze fase begint de 

aortaklep reeds te sluiten. 

In de beginfase van de diastole wordt de aortaklep geheel 

gesloten; het bloed ln de aorta staat dan stil. 

In figuur 1.4 (zie pag. 1-6) zijn aortadruk, ventrikel

druk en aortaflow tegen de tijd uitgezet. 
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Figuur 1.4: Schematische weergave van de aortadruk en 

-flow tijdens de hartcyclus. 

Lang heeft men gedacht dat de sluiting van de klep al~ 

leen werd veroorzaakt door de terugstroming van het 

bloed in de beginfase van de diastole. 

Door Bellhouse werd echter in modelexperimenten, litt. 2 

aangetoond dat de klep reeds begint te sluiten tijdens 

de vertragingsfase van de systole, waardoor de klep al 

voor a gesloten is bij het einde van de systole. 

Een kleine terugstroming is dan voldoende om de klep vol

ledig te sluiten. 
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H. 2. DF. MODELOPSTELLINGEN. 

2. 1 De algemene opzet van de modelopstellingen. 

2.1.1 Doel van de opstellingen. 

De modelstudies aan de 2-dimensionale en 3-dimensionale 

opstellingen hebben tot doel het klepvliesgedrag te be

studeren als funktie van de tijd, gedurende snelheids

veranderingen in de hoofdstroom, benevens het zichtbaar 

maken tijdens die veranderingen van lokale vloeistofstro

mingsgebeurtenissen en wel zà dat zij een inzicht geven 

in het natuurlijke aortaklepvliesgedrag. 

2.1.2 Eisen te stellen aan de opstelling. 

a. Om de experimentele resultaten met betrekking tot de 

sluiting van een vliesklep in een modelsituatie te 

kunnen vertalen naar het werkelijke gedrag van een 

aortaklep, moeten de beide meetopstellingen ZO'_ 

lil_~gelijk die waarden voor de dimensieloze getallen 

van Reynolds en Strouhal bezitten die gelijk zijn -

aan die voor de werkelijke situatie. 

In litt. 23 worden deze getallen als volgt gedefiniëerd: 

Re ~ stationaire traagheidskrachten = 
visceuze krachten 

Sr = instationaire traagaeidskrachten = L 

1 0 1 

1 0 2 
stationaire traagheidskrachten V.t 

met: Re = het getal van Reynolds 

Sr = het getal van Strouhal 

L = de karakteristieke lengtemaat 

V = de karakteristieke snelheid van 

de vloeistofstroom 

t = de karakteristieke tijd 

~ ::;: dichtheid van de vloeistof 

'l = de viscositeit van de vloeistof 

m 

m/s 

s 

kg/m 3 

Ns/m 
2 
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b. Bellhouse ( li tt. 2 ) heeft gemeten dat op verschillen

de afstanden van de wand van de aorta, de snelheid 

dezelfde grootte en hetzelfde verloop als funktie 

van de tijd heeft. Zie figuur 2.1. 

Velocity 

u 
'J 

"' .E-
u 
N 
f"o 

0 

0 

Time 

Figuur 2.1: Snelheidsmetingen door Bellhouse (1969) 

op verschillende plaatsen van een door

snede van de aorta. 

Zoals ~n litt. 16 ~s aangetoond wordt dit verschijn

sel veroorzaakt doordat in de instationaire situatie 

de frequentie van de snelheidsveranderingen zo hoog 

~s dat er onvoldoende tijd is om een Poisseuille

stroming te ontwikkelen. 

Een volgende eis die dan ook aan de meetopstelling 

moet worden gesteld is dat de vloeistof in de aorta 

tijdens alle fasen van het stromingsgedrag een vlak 

stromingsprofiel heeft. 

c. De opstelling moet flexibel zijn. Modellen van ver~ 

schillende vorm en afmeting moeten (al of niet v~a 

verloopstukken) ~n de opstelling aangebracht kunnen 

worden. 

d. Tevens moet ~n de opstelling visualisatie van het 

stromingsgebeuren mogelijk zijn. 

e. Het model dient zodanig vervaardigd te Z~Jn dat het 

sluitingsgedrag van de vliesklep optisch onvervormd 

kan worden waargenomen. 

2.-2 



f. De vloeistofsnelheid in het model moet volgens het ge

wenste verloop continu en reproduceerbaar rege~baar1zijn. 

Voorlopig wordt uitgegaan van een lineair in de tijd 

afnemende snelheid, daar dit de verwerking van de ex

perimentele gegevens aanzienlijk vereenvoudigt. 

g. Snelheidsmeting van de stromende vloeistof met een 

anemometer moet (op verschillende afstanden van de 

aortawand) mogelijk ZlJn. 

h. Een goede belichting van het model lS voor de stro~ 

mingsvisualisatie essentieel. 

l. Telkens moet een vlies op gelijke (gemakkelijke) WlJ

ze aangebracht kunnen worden. 

2.1 .3 Globale beschrijving van de opstellingen. 

Beide opstellingen bestaan in prlnclpe uit twee water

reservoirs waartussen het model van de aortaklep kan 

worden aangebracht. 

Het watertransport door het model wordt veroorzaakt door 

het niveauverschil tussen de vloeistof in beide reservoirs. 

Bij de 2-dimensionale opstelling zoals deze in het labo

ratorium van de Vakgroep Transportfysica afd. N~ staat, 

stroomt het water door een goot van rechts naar links. 

De goot is van boven open. Hij kan met verschillende 

modellen afgedekt worden. 

Bij de 3-dimensionale opstelling zoals deze in het Tracer

laboratorium van de Vakgroep P.T. afd. W. staat, stroomt 

het water door een gesloten aorta van links naar rechts. 

Figuur 2.2 (pag. 2-4) geeft een principeschets van beide 

opstellingen met benodigde randapparatuur. 
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Figuur 2.2: Principeschets van de opstellingen met 

randapparatuur. 

Beide opstellingen Z~Jn met behulp van de dimensieloze 
fVL L 

getallen van Reynolds (Re= -ry-) en Strouhal (Sr= Vt) 

geschaald op de werkelijke situatie. Als karakteristie

ke lengtemaat L is de sinusstraal gekozen, als karakte

ristieke tijd de systoleduur en als karakteristieke 

snelheid V de beginsnelheid van de hoofdstroom. 

In de tabel op pag. 2-5 zijn de geldende werkelijke en 

modelwaarden gegeven. 
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2-5 

Eenheid 2-dim. 3-dim. 

vorm v.d. sinus cylindrisch bolvormig bolvormig 

vorm v.d. aorta rechthoekig halve cylinder cylindrisch 

straal Sl.nUS m 4,5 10- 2 4,5 10- 2 

hoogte of str. aorta m 4,5 10-2 4,5 10- 2 

systoletijd s 1 8 ~ 1 8 

vloeistof - water water 

viscositeit Ns/m 
2 10- 3 10- 3 

dichtheid kg/m 3 10+ 3 10+ 3 

max.aorta snelheid m/s 4 -2 7 0 0 10 4 -2 7 0 0 10 

Tabel 2.1: Geometriegegevens van de twee modelopstellingen. 

De verandering van de vloeistofsneldheid gebeurt in 

beide gevallen door lokaal het doorstromend oppervlak 

te verk.lëinen. 

Beide modelopstellingen Zl.Jn hoofdzakelijk van pers

pex vervaardigd. 

1.0.10 

l 0 0 0 1 0 

0,3 

bloed 

3.10- 3 

10+ 3 

1 0 0 

Als vliesmateriaal 1s een zeer dun ( 2.A.\) folie gebruikt. 

In beide gevallen bedroeg de lengte van de vliesjes, 

net zoals bij de werkelijke aortaklep, a van de si

nusdiameter. 

2.1 .4 Klepvliesregistratie. 

Beide modellen Zl.Jn van perspex vervaardigd. Dit 

materiaal is, zeker als het model geheel met water 

gevuld is, goed doorzichtig. De bewegingen van het 

vlies zijn dan ook goed waarneembaar. 

Het klepvliesgedrag is op drie manieren vastgelegd, 

n.l. d.m.v.: 11. video; 2. film; 3. foto. 

ad. 1: Op videoband. 

De 2-dimensionale en 3-dimensionale experimen

ten zijn geheel op video vastgelegd. Het ge

bruik van video dient voor de bepaling van de 

optische kwaliteit van de experimenten. Tevens 

kunnen snel enige resultaten worden vastgelegd 

en verwerkt. 

-2 
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Bij het opmeten van beelden vanaf videoband 

wordt het beeld op de monitor stilge~et~ Dit 

heeft als nadeel dat hRt bRAld onduidelijker 

en licht-zwakker wordt. 

ad. 2: Foto's. 

Van elke meetserie ~s een aantal foto's ge~ 

maakt. Foto's geven duidelijke afbeeldingen 

voor voordrachten en verslagen. Verder kan 

er betrekkelijk snel aan gemeten worden. 

Opmeting van de beelden vanaf foto's heeft 

evenwel als nadeel dat het aantal tijdstip~ 

pen waarop gemeten wordt, beperkt is. 

Ook worden soms foto's van het videobeeld 

op de monitor gemaakt. Dit heeft echter als 

nadeel dat dan het beeld stilgezet moet wor

den, met alle nadelen vandien. 

ad. 3: Film. 

Bij de 2-dimensionale opstelling z~Jn tot nu 

toe van elke meetserie een aantal filmopnamen 

gemaakt~ Zij maken een grondige beeld-voor

beeld verwerking mogelijk. 

2.1 .5 Visualisatie van het lokaal vloeistofstromingsgebeu-

ren. 

Voor visualisatie van het stromingsprofiel is gebruik 

gemaakt van elektrolyse van water. Daartoe worden in 

het water een anode (positief) en een kathode (nega

tief) geplaatst. Zodra er een potentiaal ve~schil 

tussen anode en kathode wordt aangebracht worden de 

in water aanwezige H+-ionen aan de kathode geneutra

liseerd.(2H+ + 2e-+ H
2

f ); er ontstaan waterstofbel

letjes. De aanwezige OH--ionen staan aan de anode 

onder vorming van zuurstof elektronen af (4 OH- -+ 

2H20 + 02f + 2e). 

Als kathode wordt. een dun platinadraadje (22M) ge

bruikt dat via de in het model aanwezige gaatjes 

(zie figuur 2.2, pag. 2-4) loodrecht op de stromings-

2-6 



richting wordt aangebracht. 

De anode is een roestvrijstalen plaat die een stuk 

stroomafwaar~s zodanig bevestigd is,dat hij de stro

ming niet verstoort. De kathode wordt_ge~ard. 

De aan de kathode vrijkomende waterstofbelletjes 

worden met de stroom meegevoerd. Zij geven, mits 

juist belicht (zie H.2, par. 2.3), een duidelijk 

b~eld van het stromingsprofiel. 

Tussen de anode en de kathode wordt een periodiek 

blokvormig potentiaalverschil aangebracht, waardoor 

er van elkaar gescheiden blokken waterstofbelletjes 

ontstaan. 

Om te weten ~n hoeverre de stijgsneldheid van de 

waterstofbelletjes het profiel van de stroming be

ïnvloedt, is kennis over deze stijgsnelheid noodza

kelijk. Onder aanname dat de stijgsnelheid korte 

tijd na loslaten stationair is, volgt bij gelijk

stelling van opwaart~e~ kracht en wrijvingskracht, 

litt.19 , dat: 

4R 2 
V = ~ ( Ovl - P w s ) 

1817 \ \ 
1 • 3 

waarin: 

versnelling de zwaartekracht m/ s 2 
g = van 

R = straal van een belletje m 

E_>vl = dichtheid van water kg/m 3 

ews = dichtheid waterstàf kg/m 3 van 
2 q = viscositeit van water Ns/m 

V = stationaire stijgsnelheid van het 

belletje m/s 

Als we aannemen dat de diameter van de waterstof

belletjes gelijk is aan de diameter van het plati-

nadraadje, dan wordt: R 

Verder geldt 

Dan vinden we V~ 0,2 mm/s. 

= 10 Mm 

= 10 m/s
2 

= 10 3 kg/m 3 

= 10 -~ Ns/m 2 

Deze waarde is voor stromingssnelheden groter dan 
-2 I 2.10 m s te verwaarlozen. 
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Bij kleine snelheden (V<. 2.10-
2

m/s) neemt de invloed 

evenwel aanzienlijk toe, mede doordat de belletjes-

dichtheid groter wordt en daardoor de kans op sa

mensmelten van enkele belletjes tot één grotere 

bel met grotere stijgsnêlheid, sterk toeneemt. 

2.1 .6 Bepaling van de snelheid van de hoofdstroom. 

De snelheid van de vloeistof kan op twee manleren 

bepaald worden: 

a. Door gebruik te maken van de blokken H2 -

belletjes waarmee het stromingsprofiel gevi

sualiseerd wordt. 

Hierbij wordt m~t behulp van de (op video, 

film of foto's) vastgelegde beelden, vlak na 

het tijdstip dat een blok gegenereerd wordt, 

de breedte ~x van het blok bepaald. 

Zie figuur 2.3. 

----..... 1 

y r 

AX 2 
3 

h aorta 4 
5 

hoofdstroom 

6 
7 
8 ___....,, 

x2 

platinadraadje 

x 

Figuur 2.3: Een gegenereerd visualisatieblok met 

daarbij de punten aangegeven, waar 

gemeten wordt. 

Deze breedte wordt op een aantal verschillende 

hoogten (meestal 6-8) in het vlakke deel van het 

blok bepaald. Bij uitwerken worden de waarden ge

middeld (~x). 
hfuodel· 

Er geldt: V(t) = AX h 
· aorta.-heeld 1 • 4 

'"[+ 
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waar~n V(t) 

-c+ 
= snelheid op tijdstip t 

=(gemiddeld~ tijd dat een 

blok gegenereerd wordt 
h 

model = schalingsfaktor die de 
h 

aorta opgemeten waarde terug-

vertaalt naar de in het 

model optredende waarde. 

m/s 

s 

Deze methode wordt zowel bij de 2-dimensionale 

als bij de 3-dimensionale opstelling toegepast. 

b. Door gebruik te maken van een anemometer. 

Dit is een instrument dat geschikt is om lokale 

beweging in een vloeistof te registreren. 

D_e meetpunt, die in de vloeistof zit, wordt door 

een brugschakeling elektrisch op een constante 

temperatuur gehouden, die hoger is dan de water

temperatuur. Door dit temp~ratuurverschil vindt 

er warmte-overdracht plaats naar het water. 

gevoelige film 
gecoat met kwarts. 

Figuur 2.4: Schematische weergave van gebruikte 

probe (TSI- Model 1461) 

Om de temperatuur constant te houden wordt elec

trische energie toegevoerd. De benodigde electri

sche energie is een maat voor de vloeistofsnelheid. 

Het type gebruikte probe is een "hot film" probe 

(TSI- Model 1461 probe). Zie figuur 2.4. 

Deze probe bestaat uit een dunne platina film, 

welke aangebracht is op een kegelvormige kerami

sche ondergrond. De filmdikte is 1000 R. Over de 

film is ter bescherming en voor (electrische) 

isolatie een dunne kwartslaag aangebracht. 
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Om de meting ongevoelig te maken voor veranderen

de omgevingstemperatuur lS een temperatuur-compen

satie-probe aangebracht. De meetprobeis niet onge

voelig voor richtingsafwijkingen. 

2.2 De 2-dimensionale opstelling. 

2.2.i Inleiding. 

De 2-dimensionale opstelling bestaat reeds lange tijd. 

Deze opstelling wordt hier beknopt besproken omdat er 

een grote mate van overeenkomst bestaat tussen deze 

opstelling en de ontworpen 3-dimensionale opstelling. ( H2 .,3) 

In 1974 is het eerste model van de opstelling gemaakt 1 

(litt. 4). 

Aan deze opstelling zijn metingen gedaan bij stapvor

mlge vertraging van de hoofdstroom, waarbij gekeken 

werd naar het gedrag van de sinusinhoud. Litt.26. 

Daartoe kon in het model een roteerbaar plaatje aan

gebracht worden als afscheiding tussen aorta en Sl

nus. Aan de rand van de sinus kon een vliesje beves

tigd worden. Visualisatie van de vloeistofstroming 

vond plaats door injektie van kleurstof. 

Gekeken werd naar het gedrag van de sinusinhoud bij 

de volgende situaties: 

zonder plaatje zonder vlies; 

zonder plaatje met vlies; 

met plaatje zonder vlies; 

met plaatje met vlies. 

Deze metingen bleken; na uitwerking, li tt. 4 , met de 

theorie volgens het roterend cilindermodel goed te 

verklaren. 

Na deze experimenten is begonnen met het bestuderen 

van het vliesgedrag bij een geleidelijke vertraging 

van de hoofdstroom. Daartoe werd een nieuwe model

opstelling gemaakt waar2n meer parameters konden 

worden gevarieerd. Litt. 9 

Tevens werd een stromingsvisualisatie-techniek m.b.v. 

waterstofbelletjes ontwikkeld. Litt. 9 . 
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Bij geleidelijke zowel als stapvormig~ vertraging 

ZlJn daarna metingen verricht bij: 

lage normale en hoge snelheid 

korte, normale en lange vertragingstijd 

kleine, normale en grote sinusstraal 

3e macht's, 2e macht's en lineaire vertraging 

Met de uitwerking hiervan is men nog doende. 

2.2.2 Opbouw van de 2-dimensionale o..nstelling. 

De 2-dimensionale opstelling bestaat uit twee water

reservoirs die door een vervangbare rechthoekige pers

pex goot verbonden zijn. De goot 1s van boven open en 

heeft een breedte van 12 cm .. 

In de goot kan een perspex plaat aangebracht worden 

(12 cm. breed), waardoor tussen de plaat en de onder~ 

kant van de goot, de modelaorta ontstaat. 

Een deel van deze plaat.is een halve cylinder, de 

zgn. sinus. De as van de cylinder is loodrecht ge

plaatst op de lengterichting van de plaat. Zie figuur 

2 . 5 . 

snelheidsregeling ni veaureg,eling 
zeV.en 

1 I 
I I 

I 

hoofd st 
'--v--' 
visualisatie
draadjes 
mogelijk 

afvoer -~anvoer 
afvoer 

afvoerreservoir aanstroomreservoir 

Figuur 2.5: Een schematische weergave van de 2-dimen

sionale meetopstelling. 
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De straal van de s1nus is 4.5. -2 
10 m. 

De hoogte van de aorta 1s instelbaar t.o.v. de onder

kant van de goot. De hoogte wordt door positionering 

4 -2 van de bovenplaat ingesteld op .5. 10 m. 

Daarmee is de breedte 3 x de hoogte, waardoor met 

recht van een 2-dimensionaal model gesproken kan wor

den. 

Op de rand van de s1nus kan, als de bovenplaat uit 

de opstelling verwijderd is, een vliesje bevestigd 

worden. Daardoor is het mogelijk om de vliesjes zo

danig aan te brengen dat er geen bevestigings-span

ningen in het vlies optreden.~ lengte van het vlies

je wordt a x de sinusbreedte genomen. 

In de goot en in de bovenplaat (sinus) Z1Jn gaatjes 

aangebracht om visualisatie van het stromingsprofiel 

d.m.v. waterstofbelletjes mogelijk te maken. De gaatjes 

hebben een diameter van 1 mm. Zij zijn voor en achter 

de sinus, op beide randen, in het midden en op a van 

de sinusbreedte (in de stroomrichting) aangebracht. 

Snelheidsregeling van de hoofdstroom gebeurt door 

verkleining van het doorstromend oppervlak. M.b.v. 

een motor wordt een van korte sleuven voorziene pers

pex plaat langs een soortgelijke plaat omhoog getrok

ken. De as van de motor is voorzien van een speciale 

nok waarmee de soort vertraging van de hoofdstroom 

kan worden gekozen. Litt. 13. Met de nok zijn drie 

verschillende geleidelijke vertragingen te realise-
e e ren, te weten: een 3 graads, een 2 graads en een 

lineaire snelheidsafname. Verandering van de statio

naire topsnelheid van de hoofdstroom gebeurt door 

vervanging van de bewegende plaat met smallere of 

bredere sleuven ( iage~re of hogere stationaire top-

snelheid). 

De stapvormige vertraging van de hoofdstroom wordt 

bewerkstelligd door met de hand de plaat abrupt om

hoog te trekken. 
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Om te zorgen voor een vlak stromingsprofiel van de 

hoofdstroom in de goot is in het aanstroomreservoir 

een gekromd aanloopprofiel aanwezig. Verder ~s ~n 

de goot een aantal zeven aangebracht. 

2.2.3 Randapparatuur. 

Voor de tijdsbepaling wordt vlak onder het model een 

digitale teller geplaatst. Deze teller wordt getrig~ 

gerd door de star.tschakelaar van de motor van het 

vertragingsmechanisme. De teller wordt samen met het 

klepvliesgedrag op video, foto en fim vastgelegd. 

Voor visualisatie van het stromingsprofiel worden 

platinadraadjes in de opstelling aangebracht. Deze 

draadjes worden door een blokspanningsgenerator ge

voed. De pulsduur wordt bepaald met een scope. 

De belichting gebeurt met een kwiklamp en een pro

jektorlamp die beide schuin achter het model geplaatst 

worden, zodanig dat bij frontaal aanzicht van het mo

del geen lamp zichtbaar ~s. 

2.2.4 Bediscussiering van de opstelling. 

a. Vlak snelheidsprofiel. 

In litt. 9 is aangetoond dat de blokken die het 

stromingsprofiel van de hoofdstroom visualiseren 

een redelijk vlak verloop hebben. Op grond van 

experimenten aan deze opstelling kan ik deze con

clusie onderstrepen. 

b. Nauwkeurigheid snelheidsmeting. 

De snelheid van de hoofdstroom wordt volgens 1.4 

bepaald aan de visualiseringsblokken. Tevens wordt 

de standaardafwijking Cïv berekend. Met behulp van 

de student-toets wordt het 95% betrouwbaarheids

interval bepaald. Uit de berekende waarden blijkt 

dat in de meeste gevallen het 95% betrouwbaarheids-
-2 interval kleiner is dan 0,3. 10 m/s. 

2-13 



Een toevallige fout die bij deze snelheidsbepa

ling een rol speelt is de mogelijke onjuiste be

paling van è..X, omdat beginpunt en eindpunt van 

het blok niet duidelijk te onderscheiden zijn. 

Door middeling wordt deze fout gereduceerd. 

Een systematische fout zit in de bepaling van L+. 

Deze wordt van de scope afgelezen. Dezelfde waar

de van~+ wordt voor een aantal metingen gebruikt. 

Een andere systematische fout wordt geleverd door 

de calibratie van de scope, IJking aan êen digi

tale teller bleek een afwijking te geven van maxi

maal 5%. 

Een andere faktor die nog van invloed kan ZlJn 1s 

of de breedte van de blokken rechtstreeks afhanke

lijk is van de pulsduur van de voedingsspanning. 

Dit bleek voor het werkgebied niet of nauwelijks 

het geval te zijn. 

c. Lî:""neairi te i t van het snel.heidsverloop. 

De snelheidsarname van de hoofdstroom, gerealiseerd 

door de "lineaire" nok, is voor een afname, met 95% 

betrouwbaarheids-interval, afgebeeld in figuur 2.6a, 

pag. 2-15. 

Tevens 1s m.b.v. lineaire regress1e door de meet

punten de best passende rechte bepaald. 

Vergelijking van de meetpunten met de rechte geeft 

geen aanleiding tot verwerp1ng van het lineaire ver

loop. 

Er bestaat de indruk dat de snelheid na he~ begin 

van de vertraging niet meteen lineair afneemt, maar 

dat de eigenlijke vertraging pas na~ 0,75 seconden 

begint. Daarom is in figuur 2.6a, pag. 2-15, een 

tweede rechte getekend (stippellijn) die de "gecor

rigeerde" vertraging aangeeft. 

d. Reproduceerbaarbeid van de snelheidsmeting. 

Lineaire regressie toegepast op de afzonderlijke 

snelheidsverlopen uit één meetserie, zie figuur 2.6b, 

pag. 2-15, geeft geen aanleiding aan de reproduceer

baarbeid van de snelheidsverlopen te twijfelen. 
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--------------------------

Een toevallige fout die van invloed kan ZlJn op 

stationaire beginsnelheid van de hoofdstroom 1s 

de beginstand van de nok van de snelheidsregelaar. 

e. Eindige leksnelheid. 

Na alle vertragingen, zowel bij lineaire- als 

bij stapvormige vertragingen blijkt er een eln
" dige leksnelheid aanwezig te zijn. Ze bedraagt 

ongeveer 1,5 cm/s. Waarschijnlijk bestaat er een 

lek, langs de wand, bij de snelheidsregelaar. 
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2.3 De 3-dimensionale modelopstelling. 

2.3.1 Inleiding. 

In deze paragraaf wordt het ontwerp en de bouw van een 

3-dimensionale modelopstelling van de aortaklep bespro

ken. 

Dat wil echter niet zeggen dat er niet al eerder metin

gen verricht zijn aan andere 3-dimensionale opstellin

gen. In litt.16 worden experimenten beschreven aan een 

2-3-dimensionale opstelling, een 3-dimensionale opstel

ling van glas en aan een 3-dimensionale opstelling van 

de Vakgroep Meten en Regelen, afd. E .. 

De 2-3- dimensionale opstelling bestaat uit een 2-dimen

sionale aorta en een halve bol als sinus. Hierin is ge

keken naar het gedrag van een vlies en van de sinusin

houd bij snelheidsverandering van de vloeistof in de 

aorta. 

De 3-dimensionale opstelling van glas bestaat uit een 

ronde glazen aorta met daarop een halve bol als sinus. 

Hierin i~ eveneens gekeken hoe de sinusinhoud zich ge

draagt bij geleidelijke vertraging van de vloeistof in 

de aorta. 

Beide voornoemde opstellingen Z1Jn niet geschikt om er 

systematisch onderzoek aan te verrichten. Zij dienden 

enkel:tot het zichtbaar maken van globale verschijnse

len. 

De 3-dimensionale opstelling van de Vakgroep Meten en 

Regelen afd. E-~- is een zgn. fysisch model van de aorta. 

Hierin kunnen echte kleppen worden gezet en de daar-

bij behorende aortadruk, de druk in de hartkamer en de 

flow in de aorta worden bepaald. 

Het nadeel van deze opstelling is dat zij een 1:1 model 

is, waardoor de interessante fenomenen op een zeer klei

ne plaats en 1n een zeer korte tijd plaatsvinden. 

Daarom werd tot de bouw van een 3-dimensionale opstel~ 

ling besloten, die flexibel genoeg is om gemakkelijk 

een aantal parameters te kunnen variëren, en die groot 

genoeg is om lokale verschijnselen eenvoudig te kunnen 

bestuderen. 
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Grootheden die aan deze opstelling te bestuderen ZlJn: 

a: Het vliesklepgedrag 1n een meer met de werkelijk

heid overeenkomende situatie; 

b: De invloed van de terugstroming op het sluitings

gedrag van een vliesklep of een starre- klep; 

c: De grootte van de dynamische drukbelasting over 

de klep na sluiting; 

d: De versnellingskrachten op het vlies op het moment 

van sluiten; 

e: De ontwikkeling van de wervels 1n de bolvormige 

sinus; 

f: De veranderingen in het lokale stromingsgebeuren 

rond de klep; 

g: De invloed van de grootte van de grenslaag op het 

sluitingsgedrag van de vliesklep. 

In het gerealiseerde model van de aortaklep heeft de 

aorta een half-cirkelvormige doorsnede. Op de vlakke 

bovenkant is een bolvormige sinus bevestigd. 

Tot deze 3-dimensionale, doch van de werkelijkheid 

afwijkende vorm is besloten omdat: 

de vlakke aortabovenkant de bevestiging van de sinus 

op de aorta en een vlies 1n de aorta eenvoudiger maakt, 

hetgeen het werken met deze opstelling aanzienlijk ver

gemakkelijkt. 

De opstelling 1s evenwel zo geconstrueerd, dat ook van 

een cylinde-rvormi_ge a~J:'ta met daarop geplaatste bol

vormige sinussen gebruik kan worden gemaakt. 

Naast het realiseren van de mogelijkheid om de eerder 

genoemde verschijnselen te kunnen bestuderen, is bij 

het ontwerp van de opstelling steeds gestreefd naar 

een zo groot mogelijke flexibiliteit van de opstel

ling. Dit geldt zowel voor het model van de aorta

klep als voor de opstelling in zijn geheel. 

Verder is er veel aandacht aan besteed om te zorgen 

dat het stromingsprofiel in de aorta vlak 1s. 
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2.3.2 Globale beschrijving van de opbouw van de meetopstel

lîhg. 

De opstelling bestaat uit drie waterreservoirs die 

via een snelheidsregelaar en een buffervat voor een 

vloeistofstroming door het model van de aortaklep 

zorgen. Zie figuur 2.7, pagina 2-20. 

De snelheidsregelaar bestaat uit twee gelijkvormige 

delen. Eén snelheidsregelaar (A), zie figuur 2.7, pa

gina 2-20, kan zorgen voor verandering van de voorwaart

se vloeistofsnelheid. De andere (B), kan zorgen voor 

verandering van de terugstroming' van de vloeistof. -zij 

maken samen een ona.fhankelijke s-~elheidsregeling van 

voo_rwaart~e- en terugstroming mogelijk. De uitgangen 

van beide regelaars zijn aan de modelzijde aan elkaar 

gekoppeld. 

De voorwaartse flow door het model wordt veroorzaakt 

en kan ingesteld worden door regeling van het verschil 

tussen de waterniveau's in het overdrukreservoir en 

het referentiereservoir. De terugstroming wordt ver

oorzaakt en is regelbaar door het verschil tussen de 

waterniveau's in het referentiereservoir en het on-

derdrukreservoir. Het referentiereservoir is vast ver

bonden met de modelopstelling. Het overdruk- en het 

onderdrukreservoir zijn d.m.v. stugge slangen met de 

desbetreffende snelheidsregelaar (A resp. B) verbon

den. 

De vloeistofniveau's ~n het overdrukreservoir en het 

referentiereservoir worden door middel van overlopen 

op een constant niveau gehouden, terwijl twee pompen 

voor de toevoer van de benodigde vloeistof zorgen. 

Het overtollige water loopt door afvoergoten naar het 

grondreservoir. 

Een ander belangrijk onderdeel is het buffervat. Het 

doel van dit buffervat is de stroming, die uit de 

regelaar komt, en die op dat moment zeker geen vlak 

stromingsprofiel heeft, om te zetten in een laminaire 

stroming met een vlak stromingsprofiel. 
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2.3.3. 

Zoals reeds eerder beschreven, bestaat het model van de 

aortaklep uit een halve cylinder met vlakke bovenkant 

als aorta, met daarop een halve bol als sinus. 

Vanwege de vorm van de aorta is aan weerszijden van het 

model een verloopstuk nodig die aan de ene kant een ge

leidelijke overgang vormt van de cirkelvormige uitgang 

van het buffervat naar het model en aan de andere kant 

van het model naar de cirkelvormige monding van het re

ferentiereservoir. 

Verder kan tussen het model en het verloqpstuk_van het 

buffervat nog een tussenstuk worden geplaatst. Dit tus

senstuk heeft dezelfde doorsnede als de aorta en maakt 

het mogelijk de invloed van de grenslaagdikte op de 

sluitingsfenomenen te bestuderen. 

Koppeling van alle onderdelen tussen buffervat en refe

rentiereservoir vindt tenslotte plaats d.m.v. flensen 

en de afdichting geschiedt d.m.v. o-ringen. 

Verder dient-nog vermeld te worden dat veel aandacht 

is besteed aan de mogelijkheid van ontluchting van de 

verschillende onderdelen. 

Tevens kan, om luchtbellen te verdrijven, de tafel waar

op de opstelling geplaatst is, scheef gezet worden 

m.b.v. een krik. 

Beschrijving van de afzonderlijke onderdelen van de 

opstelling. 

2.3.3.1 Het model van de aortaklep. 

Het model van de aorta bestaat uit een doorzichtige 

rechthoekige perspex blok waarin een halve cylinder 

lS uitgespaard; de bovenkant is afgedekt met een vlak

ke plaat. In de vlakke bovenplaat lS een cirkelvormi

ge opening aanwezig, waarboven de sinus wordt aange

bracht. Zie figuur 2.8 en foto 2.1, pagina 2~22. 

De sinus heeft de vorm van een halve bol en is even

eens uitgespaard·uit een doorzichtige rechthoekige 

perspexblok. Het belangrijkste gedeelte van hét model 

is zodoende vervaardigd van een rechthoekige blok pers-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------

pex waardoor, als frontaal naar het model gekeken wordt, 

vervorming van het beeld voorkomen wordt. 

schroef voor ont
luchting sinus 

I 

Dwarsdoorsnede 

A - A 

1 4 1 

48 

hoofdstroom 

~ 
gaatjes voor visualiseringsdraadjes 

Figuur 2.8: Schematische weergave van het model van de 

aortaklep. 

Foto 2.1: Foto van gedemo~teerd model van de aortaklep. 
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De Slnus kan d.m.v. 4 schroeven op de aorta worden be

vestigd. De straal van de aorta en van de sinus is 

4 -2 ,5. 10 m. 

Bovenin de slnus lS een schroef geplaatst, welke o.a. 

dient voor ontluchting van de sinus. 

In het modelblok (sinus en aorta) ZlJn ln het midden 

van de aorta gaatjes gemaakt. Dit dient voor de door

voer van platinadraadjes voor de visualisatie van het 

lokale stromingsgebeuren d.m.v. waterstofbelletjes. Ze 

zijn op diverse plaatsen ln de aorta en in de sinus aan

gebracht. De gaatjes kunnen met schroefjes worden afge

dicht. 

Als de slnus van de aorta is verwijderd kan tegen de 

bovenplaat van de aorta een vliesje bevestigd worden. 

Het vliesje, dat rechthoekig van vorm is, wordt aan 

een zijde aan de aorta vastgeplakt (zie figuur 2.8, 

paglna 2-22.) als het modelult de epitelling is ge

haald. Het is mogelijk~ het vliesje zodanig te beves

tigen dat geen bevestigingsspanningen in het vliesje 

optreden. De lengte van het vliesje wordt op 2 van 

de sinusbreedte genomen. 

2.3.3.2 Het tussenstuk. 

Twee onderdelen welke nauw met de gekozen vorm van de 

aorta verbonden zijn, zijn de beide verloopstukke~ en 

het tussenstuk. 

Het tussenstuk, Zle figuur 2.9, pagina 2-24, lS 20 cm. 

lang en heeft de doorsnede van de aorta. Er zijn twee 

redenen waarom het tussenstuk is ontworpen: 

1. Als het tussenstuk rechts van het model (stroomaf

waarts) geplaatst wordt, kan d.m.v. een waterbesten

dig optiek stroomopwaarts gekeken worden. Omdat het 

t · k d ' k ':<Q
0 1 • • • t · op le on er een noe van ~ KlJK , ls in de zij-

kant van het tussenstuk, eveneens onder een hoek van 

30°, een doorvoer gemaakt. Tevens is in de bovenkant 

van de aorta een doorvoer gemaakt voor de snelheids-

meter. 
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2. Als het tussenstuk links van het model (stroomop

waarts) geplaatst wordt, kan het aangroeien van 

de grenslaag bestudeerd worden. Tevens kan het 

daarbij behorende sluitingsgedrag van de aorta

klep bekeken worden. 

Voor de visualisatie van het stromingsgebeuren 

ZlJn 1n het tussenstuk op grote afstand van el

kaar drie sets gaatjes aangebracht. 

2.3.3.3 De verloopstukken. 

De verloopstukken, zie figuur 2.9, pagina 2-24, zijn 

links en rechts van het model van de aortaklep ge

plaatst. Zij zorgen voor een verloop van een ronde 

doorsnede naar een halfronde doorsnede (= aortadoor

snede van het huidige model). De vorm van het ver

loop wordt bepaald met de formule van Witoszynski, 

litt. 25, zie paragraaf 2.3.3.6 (deze formule wordt 

bij de behandeling van het buffervat nader bespro

ken). 

2.3.3.4 De reservoirs. 

Bij het ontwerp van de reservoirs lS uitgegaan van de 

volgende, vrij willekeurige, basiseisen: 

a. Het volume van het reservoir moet een factor 5 groter 

zijn dan het verplaatst volume per slag. 

b. Bij een maximale vloeistofstroming door het model: 

zonder dat de reservoirs bijgevuld worden, mag de 

vloeistof-niveaudaling .Per-seconde niet groter ZlJn 

dan 0,5 cm/s, dan blijven nl. de maximaal optreden

de drukvariaties binnen de 1%/s. 

c. De overlooprand moet zo groot mogelijk zijn. 

Alle reservoirs behalve het grondreservoir zijn gemaakt 

van perspexplaat. Om algvorming in het water te voor

komen worden alle reservoirs met zwart plastic afge

schermd. Tevens wordt elke week 2 cm 3 chloor aan het 

water toegevoegd. De reservoirs zullen nu ieder afzon

derlijk besproken worden. 
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Het overdrukreservoir. 

Het overdrukreservoir bestaat uit drie compartimenten, 

zJ.e figuur 2. 10:, 

40 cm 

50 cm 

overloop rr-
2 mm roestvrijstaal 

1 cm 

1 5 cm 

1 

r/J5 

afvmer 
naar grond
reservoJ.r 

verstel-
baar J.n 
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m 
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aanvoer 

1 6 
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15 cm 

r 
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afvoer 
naar snel
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Figuur 2.1~: Schematische weergave van het overdruk-

res..er_voJ.r .. 
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a. een compartiment voor de aanvoer van water uit het 

grondreservoir (m); 

b. een compartiment voor de afvoer van water naar de 

opstelling (r), en 

c. een compartiment voor de afvoer van overtollig wa~

ter naar het grondreservoir (1). 

Om het wateroverloop-niveau te kunnen instellen lS ln 

de afscheiding van de compartimenten l en m een ver~~~ 

stelbare roestvrijstalen schuif aangebracht. 

De scheidingswand tussen de compartimenten m en r 

zorgt ervoor dat de naar het model toestromende vloei

stof niet al te zeer gestoord wordt door de inkomende 

vloeistofstroming. 

Om ook een dwarsstroming tussen de compartimenten m en 

r mogelijk te maken wordt de scheidingswand vanaf een 

bepaalde hoogte voorzien van een aantal met de hoogte 

toenemende gaten. 

Het referentiereservoir. 

Het referent i ereservoir bestaat evenals het overdruk-:: 

reservoir uit drie compartimenten. Zie figuur 2.11. 

waterniveau 

cm l ~verloo 
----- -•--,-1. 

1 9 c 

10 cm 1 0 cm 10 cm 

l m r 

CJ om 
1 l 

aanvoer afvoer 
naar grond-
reservoir 

2.27 

Figuur 2.11: Schematische weergave van het referentiereservoir. 



Het waterniveau is hier niet instelbaar. Het waterni~' 

veau in deze bak is zo hoog dat ook een cylindervor

mige aorta met bolvormige sinussen als model gebruikt 

kan worden. De afscheiding tussen de compartimenten 

1 en m is hier eveneens voorzlen van gaten. 

Het onderdrukreservoir. 

Dit reservoir bestaat uit twee compartimenten die ge

scheiden worden door een wand. Zie figuur 2.12. 

waterniveau 

_1 ______ _ 
1 5 c 8 cm 

10 cm 

lnvoer 

. vair 
Figuur 2.12: Schematische weergave van het onderdruk-

reservoir. 

Het waterniveau is d~m~v. een verstelbare roestvrij

stalen plaat op de gewenste hoogte in te stellen. 

Het grondreservoir. 

Dit reservolr lS onder de opstelling geplaatst. De 

inhoud van dit reservoir is groter dan de inhoud van 

de totale opstelling. 

Er is gebruik gemaakt van een voorradige kunststof 

bak (inhoud 200 1.). 

2.3.3.5 De regelaars. 

Om de vloeistofsnelheid ln de aorta te kunnen veran

deren zijn in de meetopstelling twee regelaars opge

nomen, t.w. een voor verandering van de voorwaartse 

stroming en een voor verandering van de terugstroming. 
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Beide regelaars zijn gelijkvormig, de regelaar voor 

voorwaartse stroming is evenwel groter dan die voor 

de terugstroming. 

, --

overdrukreservoir 

4,7 :c.m 
kunststof 
afdichting 0 . 

""' u-rJ.ng 
motor ""' 

J 

7;.5 cm 

4,7 cm 
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Figuur 2.13: Schematische weergave van de regelaar voor 

de voorwaartse stroming. 

Een regelaar bestaat uit twee van glas vervaardigde, 

afzonderlijke cylindrische ruimten, die door twee 

kunststofringen bijeen gehouden worden (de glazen 

raakvlakken zijn ter afdichting geschuurd). 

Beide ruimten worden van elkaar gescheiden door een 

vlakke vaste glazen wand die over een hoek van onge-
o . . 

veer 170 van een sleuf lS voorzJ.en. Deze sleuf heeft 

een breedte van 15 mm , terwijl de straal van het mid

den van de sleuf 32,5 mm ls. 

Snelheidsregeling gebeurt nu door afsluiting van de 

sleuf door een roteerbare kunststof schijf. Deze kunst

stof schijf is eveneens voorzien van een dergelijke 

sleuf; de sleufb~eedte hiervan is 1 mm. 

Deze sleufbreedte is zodanig gekozen dat de weerstand 

van de regelaar voor de vloeistofstroming zeer groot 

is t.o.v. de weerstand van de hele opstelling (zonder 

regelaar). 



De roteerbare schijf lS d.m.v. een stalen as aan een 

motor gekoppeld. Een veer om deze as zorgt voor druk

kracht van de schijf op de vaste wand. Om nu een ge

leidelijke lineaire snelheidsafname van de hoofdstroom 

te verkrijgen moet het doorstromend oppervlak van de 

regelaar lineair worden verkleind; de schijf moet dan 

met een constant toerental roteren. Deze motor die 

voor deze rotatie van de schijf zorgt is voorzien van 

een wervelstroomkoppeling. Het toerental van de motor 

is daardoor m.b.v. een elektronische regeling in te 

stellen. 

De regelaar voor de voorwaartse snelheid is Vla een 

snaaroverbrenging aan de motor gekoppeld, de regelaar 

voor terugstroming is direkt via een dwarsoverbrenging 

aan de motor gekoppeld. Zie foto 2.2. 

Foto 2.2: De snelheidsregelaars met de daaraan gekop

pelde motoren. 
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Verder dient nog vermeld te worden dat beide regelaars 

in beide compartimenten voorzien zijn van ontluchtings-

gaatjes. 

De regelaars c.q. motoren zijn star aan de modelopstel

ling verbonden. 

Uit plaatsgebrek op de tafel en omdat de opstelling voor 

ontluchting schuin gezet moet kunnen worden, is de--rege

laar-, motoren-plaat v1a stalen buizen aan de tafel ge

koppeld. 

2.3.3.6 Het buffervat. 

Het buffervat bestaat uit drie gedeelten, nl.: 

de diffusor; 

het rustvat; 

de tuit. 

Om het buffervat zo flexibel mogelijk te maken werden 

de drie onderdelen afzonderlijk gemaakt. Ze worden met 

flenzen aan elkaar gekoppeld. Zie figuur 2.14 en foto 

2.3 (pagina 2-32). 

---=-J~- 1- -
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p1 

I: 
I I 

I I 
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I I 
I I 

rlchter 

rustvat 

Figuur- 2. 14: Buffervat met -onderdelèn. 

a. De diffusor. 

I 

_I-

tuit 

De vloeistof wordt aan de linkerkant van de diffusor 

toegevoerd. De diffusor dient om een geleidelijke 

vergroting van het doorstromend oppervlak te bewerk

stelligen, nodig voor het rustvat. 
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Dit gaat gepaard met een geleidelijke omzetting van 

kinetische energie van de binnenstromende vloeistof 

in potentiële energie. 

Foto 2.3: Het buffervat. 

Volgens de wet van Bernoulli geldt nl. op 

doorsnede 1 en 2, zie fig. 2.14 pagina 2-31 ,. 
1 2 1 2 
2\v1 + P1 = 2~v2 + P2 

ofwel P 2 -P 1 = ~e(v~- v;). 

Hierin lS P
2 

- P
1 

een maat voor de toename van de 
.•• , • .J.O(n2 "2) • potentle .... e energJ.e; 2 \ , v 1 - v 1 J.s een maat voor 

de afname van de kinetische energie. 

Om geen of zo weinig mogelijk energieverlies ln de 

vorm van turbulentie. t.g.v. loslating van stroom

lijnen van de ·wand, te introduceren, moet de diffu-

sar geleidelijk van een klein naar een groot door-

snede-oppervlak overgaan. 
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Op grond van ervaringswetten, litt.6,7,10, blijkt dat de 

openingshoek~ kleiner moet zijn dan 6 tot 12°. Ver-

der blijkt dat hoe groter de snelheid in de diffusor, 

des te kleiner de openingshoek moet zijn. 

De uit de regelaars afkomstige, in de tuit binnen

stromende vloeistof zal evenwel geen net stromings

profiel hebben en zal waarschijnlijk zelfs turbulent 

zijn. Afzwakking van deze turbulentie vindt plaats 

in het rustvat. Het heeft dus we~n~g nut om aan de 

diffusor die hoge eisen op te leggen die het ontstaan 

van enige turbulentie tegengaan. 

Om de opstelling niet al te groot te maken wordt dan 

ook als openingshoek 15° gekozen. 

De diffusor wordt van roestvrijstaal gemaakt. Over 

een lengte van 60 cm. neemt dan de straal van de ke-
-2 8 -2 gel toe van2,5.10 mtot 1 .10 m. 

b. Het rustvat. 

I Literatuurgegevens. 

Het doel van het rustvat ~s tweeledig, n.l.: 

1. De turbulentie van de aanstromende vloeistof moet 

gedempt worden; 

2. Bij uittreden uit het rustvat moet de vloeistof 

over de hele doorsnede een gelijkmatige snelheid 

hebben. 

ad. Om een goede turbulentiedemping mogelijk te 

maken dient de vloeistof in het rustvat een 

lage snelheid te hebben in vergelijking met 

de snelheid die bereikt wordt bij het uittre

den van de tuit .. Litt.11. 

Volgens het continurteitsbeginsel wordt zo'n 

lage snelheid bereikt door de verhouding uit

einde rustvat/uiteinde tuit groot te kiezen. 
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Tevens geldt dat een grote verhouding van 

doorsnede rustvat/doorsnede uiteinde tuit, 

zorgt voor een verkleining van de relatieve 

fout van het in het model binnentredende 

snelheidsprofiel (~itt. 1 ) . 

Een vuistregel waarvan de oorsprong niet te 

achterhalen is, zegt dan ook: 

Opp. rustvat = 16-20 x opp. tui te inde. 

Litt.11. 

Om nu de, ook na de schaalvergrotin& aan

wezlge turbulentie te dempen kan gebruik 

worden gemaakt van een gelijkrichter (zie 

figuur 2.14, pagina 2-~1 e-n litt.1o). 

Een gelijkrichter is een systeem dat er 

voor zorgdraagt dat de vloeistof-

stroming na uittreden uit de gelijkrichter 

overal zoveel mogelijk een gelijke richting 

heeft. Een gelijkrichter bestaat uit een 

aantal lange dunne parallelle kanalen, welke 

de dwarsdoorsnede van het rustvat opvullen. 

en waarbij de lengte van ieder kanaal aanzien

lijk groter lS dan diens diameter. 

De in litt. 10 aanbevolen dim~nsies voor zo'n 
~ 

kanaal zijn: 

1° de diameter moet ln de orde-grootte zijn 

van enkele honderdste gedeelten van d~ 

diameter van het rustvat; 

2° de lengte màet in de orde-grootte ZlJn 

van zes tot acht maal de diameter; 

3° terwijl uiteraard de wanddikte tussen de 

kanalen zo klein mogelijk moet zijn. 

ad. 2: Om te zorgen dat de energie van de vloeistof

stroming gelijkmatig verdeeld wordt over de 

doorsnede van het rustvat kunnen draadzeven 

worden aangebracht, litt.11, (zie figuur 2.14, 

pagina 2-31). Dergelijke zeven bestaan uit 

een ne·twerk van dunne draadjes op kleine af

standen o\ van elkaar. 
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Om de eventueel door de gelijkrichter en de draad

zeven geïntroduceerde kleinschalige turbulentie uit 

te dempen, dient zich hierna een rustgebied te be

vinden, litt.11. 

II Practische uitvoering. 

Een vuistregel voor de lengte van het rustvat lS 

nergens te vinden. Die lengte van het rustvat wordt 

gelijk genomen aan de diameter van het rustvat; er 

is dan voldoende ruimte om de gelijkrichter en een 

aantal zeven te kunnen plaatsen. 

Het rustvat lS gemaakt van perspex. De straal van 

het rustvat wordt 18 cm genomen. Het oppervlak van 

een doorsnede van het rustvat is dan, in overeenstem

ming met vergelijking 2.1, 16 x het oppervlak bij 

het einde van de tuit. 

De~lengte van het rustvat wordt dan 36 cm . Een een

voudige manier om een gelijkrichter te verwezenlij~ 

ken is uit te gaan van vierkante celletjes. Zie fi

guur 2.15. 

L = 6-8 , R 

-----. 
I 

R = 2 -3 ~ Diameter rustvat 
100 

Figuur 2.15: Schets van een cel van de gelijkrichter. 

Als maten per cel zijn genomen: 

ribbe cel = 1 0 mm 

lengte cel = 80 mm 

dikte materiaal = mm 
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De zeven ZlJn gemaakt van dunne roestvrijstalen 

ringen waarop roestvrijstalen gaasmateriaal is 

gespannen (puntlasbevestiging). De afmetingen van 

het gaas zijn: 

maasafstand: 0,43 mm. 

draad-dikte: 0,16 mm. 

Om de gelijkrichter en de zeven in het rustvat te 

kunnen bevestigen is de helft van het rustvat uit

gedraaid op een grotere diameter, 36,8 cm . Gelijk~ 

richter en zeven hebben dezelfde buitendiameter. Op

vullen van de overige ruimte gebeurt met roestvrij

stalen ringen van diverse lengten. De plaats van de 

gelijkrichters en de zeven ligt dan ook niet vast. 

Experimenteel kan worden bepaald welke volgorde, 

c.q~ afstanden tussen de componenten, het beste re

sultaat geeft. 

Om ontluchting mogelijk te maken ZlJn op regelmatige 

afstanden bovenin het rustvat conische gaatjes aan

gebracht. In deze gaatjes zijn kraantjes geplaatst. 

Om het buffervat geheel leeg te kunnen laten lopen 

1s linksonder (op de grens diffusor-rustvat) een 

kraan aangebracht. 

c. De tuit. 

De tuit (zie figuur 2.8,, pagina 2-22) zorgt voor een 

geleidelijke overgang van de doorsnede van het rust

vat naar de doorsnede van de uitstroomopening van 

het buffervat. 

De vorm van de tuit moet zo worden bepaald dat het 

aangeboden vlakke stromingsprofiel (bij het einde 

van het rustvat) zo mogelijk onvervormd in het 

model binnentreedt. 

I Literatuurgegevens. 

Witoszynski, litt.25, bepaalde de vorm van de tuit 

door te eisen dat de wand van de tuit een stroomlijn 

vormt (d.w.z. de stroomfunctie ~ = constant op de 

buitenwand van de tuit). 
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------------- --------------------------------------------~ 

Witoszynski vond voor de vergelijking van de wand 

van de tuit de volgende functie (zie app.4 ): 

R2 2.2 

R = 2 2 
( 1 ~) ( 1- 3 x ) - 2 - 2 

R1 a 

2 
3 ( 1 + x 

) --'2 
a 

Hierin J. s : R = straal van de tuit als functie van 

x· x = 0 J.S het begin van de tuit ' 
R1 = straal bij begin van de tuit 

R2 = straal bij einde van de tuit 

a = de karakteristieke lengte van de 

tuit; met a = Lt \(3( met Lt = lengte tuit) 

x = coördinaat in de asrichting. 

Deze formule wordt de formule van Witoszyhski 

genoemd en heeft de eigenschap dat de eerste 

afgeleide voor x= a/v:r gelijk is aan nul 

Met een tuit geconstrueerd volgens vergelijking 

2.2 zou dan het stromingsprofiel nagenoeg onver

anderd moeten zijn. 

Tevens wordt in litt. 10 aangeraden om de lengte 

van deze tuit Lt~4 x R2 te kiezen en bovendien 

wordt op grond van empirische resultaten aange

raden aan de uitgang van de tuit een cylinder met 

doorsnede 2 x R2 , ter lengte van 0,4 x R2 te 

plaatsen. 

Een tuit van deze vorm is experimenteel getest 

en de resultaten waren gunstig, litt.1o. 

In litt.1 ,7 worden nog andere suggesties over de 

vorm van de tuit gegeven. Zo zou een goede vorm 

van de tuit verkregen worden als de straal van af

ronding in de richting van de stroom lineair toe

neemt (deze vorm wordt clotoide genaamd), of als 

de afronding ~~ vorm heeft v~n een vierde deel 

van een ellips. 
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Weer anderen, litt. 10, menen dat een voldoende grote 

kromtestraal goede waarborg biedt voor een gelijk

matige stroming door de tuit. 

II Practische uitvoering. 

- -

Geen van de genoemde vormen heeft _proq_u~tJe-tech-_ 

nische voordelen boven de andere vormen. Wel treedt 

bij alle vormen (clothoide, grote kromtestraal, a 
ellips) in tegenstelling tot de vorm verkregen uit 

de formule van Witoszynski een abrupte ~ve_~g~ng o_p_ 

~an rustvat naar de tuit. Of een dergelijke overgang 

(veel) storing introduceert is niet bekend. 

Voor de vorm van de tuit wordt dan toch, voor alle 

zekerheid, uitgegaan van de formule van Witoszynski. 

De tuit wordt gemaakt van perspex. De lengte van de 

tuit wordt genomen op 18 cm. (= 4 x R 
2
). 

Een verlengstuk van de tuit ter lengte 0, 4 x R 2 

wordt niet extra aangebracht; het tussenstuk tussen 

buffervat en ae~bol van de sinus is lang genoeg om 

deze functie te vervullen. De vorm van de tuit is 

op ware grootte weergegeven in figuur 2.16, pagina 

2-3~. 

De vorm van de verloopstukken (zie paragraaf 2.3.2) 

lS eveneens bepaald met behulp van de formule van 

Witoszynski. 

Hierbij werd: R
1 

= 9 cm 

R
2 

= 4,5 cm 

Lengte= 15 cm 

In figuur 2.17, pagina 2-40 lS de vorm van de ver

~oopstukken op ware grootte afgebeeld. 

--

Op foto 2.4, pagina 2-41 staan de afzonderlijke de~ 

len van het buffervat afgebeeld. 
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Figuur 2.16: De vorm van de tuit op ware grootte 

berekend m.b.v. de formule van Witos

z y_n s k i ( 2 • 2 ) • 
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Figuur 2.17: De vorm van het verloopstuk op ware 

grootte afgebeeld en berekend m.b.v. 

de formule van Witoszynski (2.2.). 
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1aten 

Foto 2.4: De afzonderlijke delen van het gedemon

teerde buffervat. 

d. Samenvatting. 

In de onderstaande tabel zijn de reeds genoemde geo

m~triemafe~ bijeen ge~et. 
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Lengte Begin Eind Materiaal Andere gegevens -- --

diameter diameter 

60 cm 5 cm 36 cm roestvrijst. 'Jpeningshoek ~ ;::; 1 )J 

36 cm 36 cm 36 cm perspex 

18 cm 36 cm 9 cm perspex 

-

80 m:gJ. 360 mm 360 mm roestvrij-

staal 

80 mm ribbe = dikte = roestvrij-

1 0 mm 1 mm staal 

20 mm I 36,8 cm- 36,8 
I 

cm roestvrijst. dikte = 4 mm 

i I varië- I binnendiame- buitendiame- roestvrij-I 

I 
! -- -

36 1t-êr 36,8 rend I ter = cm = Cr:l ;s-<caal 

Maasbreedte 0,43 mm ' draaddikte 0 ' 1 6 mm 



Figuur 2.18 geeft een schets var. het buffervat, 

met maten zoals ze voorkomen in de tabel. 
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2 . 3 . 4 . Randapparatuur. 

De blokspanningsgenerator. 

De tijdsduur tijdens welke een negatieve spanning op de 

kathode is aangebracht is gelijk aan de tijdsduur waar

in H
2 

belletjes ontwikkeld kunnen worden. 

Om deze tijdsduur in te kunnen stellen is een blokspan

ningsgenerator nodig. 

Eisen De blokken moeten snel afvallen 

De frequentie van de blokken moet instelbaar 

zijn van ~3Hz tot +1Hz. 

Om de grootte van de belletjes aan te passen ~ 

aan de vloeistofsnelheid, moet de hoogte van 

de blokken instelbaar zijn. 

De tijdsduur van het aanwezig zijn van het blok 

( t:+), de tijdsduur van het-niet aanwez~g zijn van 

het blok ('r-), alsmede de frequentie van de blokken 

moet onafhankelijk zijn van de hoogte van de blokken. 

Voor dit doel 1s een electronische schakeling gebouwd. 

Het schema. alsmede een beknopte beschrijving hiervan, 

staat in app. 1. 

Voor bepaling van de pulsduur (L+) kan gebruik gemaakt 

worden van een scope 

een schrijver (Hewlet and Packard 320). 

Bij de experimenten aan het 2-dimensionale model werd 

gebruik gemaakt van een scope. 

Bij experimenten aan het 3-dimensionale model werd ge

bruik gemaakt van een schrijver. 

De schrijver kan frequenties tot 50 Hz nog volgen. 

Een voordeel van de schrijver 1s + dat "C en r- ha de 

experimenten opgemeten kunnen worden. 

Video. 

De experimenten aan de 3-dimensionale meetopstelling 

worden op video _vastgelegd. Het sluitingsgedrag van 

het vlies wordt met 2 videokamera's opgenomen. 

Beide beelden NOrden m.b.v. een wiper naast elkaar op 

de monitor geplaatst. 
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De bewegingen van het vlies worden vastgelegd: 

a: Frontaal. De kamera staat loodrecht op de stromings

richting en kijkt in de breedterichting van het 

vlies; 

b: Met behulp van een ln de aorta ingebracht optiek 

(via tussenstuk) dat voorzien is van een prisma. 

Dit geeft een beeld vanuit het midden van de aorta 

tegen de hoofdstroom in. 

Foto 2.5 geeft een indruk van het beeld op de monitor. 

a b 
Foto 2.5: Het beeld dat m.b.v. de Wlper op de monitor 

komt. 

a: Frontaal aanzicht 

b: Waargenomen beeld m.b.v. optiek. 

Ad,a: Aan dit beeld wordt door het opmeten vanaf de 

monitor de minimale en maximale hoogte van het 

vlies bepaald. Dit is een maat voor de slultings

parameter. 

Ad.b: Dit beeld geeft informatie over de vorm van het 

vlies als het de aorta in beweegt. Tevens ~an het 

minimale doorstromende oppervlak onder het vlies 

worden bepaald. Verder geeft dit beeld aan de hand 

van de ~isualisatieblokken informatie over snel-

heidscomponenten in ie vloeistofstroom, die afwij

ken van de hoofdstroomrichting. 
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2.3.5 

Voor de tijdsbepaling wordt ook hier onder het model een 

digitale teller (zie ·paragraaf 2.2.3) gepl~atst. Deze wordt 
-··---- -~--------- --- - --- ·----- -· 

getriggerd door de startschakelaar van de snelheidsre

gelaar. De teller wordt samen met het klepvliesgedrag 

op video en foto vastgelegd. 

Voor visualisatie van het stramingaprofiel worden pla

tinadraadjes in de opstelling aangebracht. De draadjes 

worden door de blokspanningsgenerator gevoed. 

De belichting gebeurt met een filmzon die schuin achter 

het model is geplaatst, zodanig dat bij frontaal aan

zicht van het model geen lamp zichtbaar lS. 

Bediscussiering van de opstelling. 

a. Vlak snelheids~rofiel. 

Tijdens de inleidende experimenten aan de 3-dimensi

onale meetopstelling bleek dat de blokken ter Vlsua

lisatie van het stramingaprofiel een redelijk vlak 

verloop hebben. 

Op foto 2.6 zijn dergelijke visualisatieblokken af

gebeeld. 

Foto 2.6: De blokvormen ln de aorta ter visuali

satie van het stramingaprofiel 
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b. Snelheidsmeting. 

Het bepalen van de snelheid ln de aorta gebeurt op 

twee manieren. 

1: De snelheid wordt bepaald met de visualisatie

blokken (zie ook paragraaf 2.1 .6). De blokken 

worden vanaf de monitor bepaald. 

Er geldt: V 
a x = 
-c+ 

A. x = gemiddelde breedte van de blok-

ken 

lr+ = gemiddelde pulsduur 

V = de snelheid 

De gemiddelde waarde van de blokbreedte wordt 

bepaald uit 8 herhaalde metingen aan een blok. 

De nauwkeurigheid van deze methode is redelijk. 

Het 95% betrouwbaarheidsinterval rondom de ge

middelde waarde, bepaald ~~b.v. de student-t-

. 4 - 2 I toets, bedraagt ongeveer 0, x 10 m s. 

m 

m/s 

m./ s 

Voor een verdere bediscussiëring van deze metho

de van snelheidsmeting, zie paragraaf 2.1 .6. 

2: De snelheid wordt soms ook bepaald m.b.v. een 

anemometer (T.S.I.) (zie paragraaf 2.1 .6). 
Om de anemometer te ijken wordt bij een constante 

snelheid van de hoofdstroom de snelheid bepaald 

door 

berekening van de snelheid uit een aantal visua

lisatieblokken; 

uitschrijven van het door de anemometer aange

boden signaal 

en deze met elkaar te vergelijken. 

Toevallige fouten die bij deze methode van snelheids

meting optreden zijn 

Er zit veel ruis op het signaal (signaal-ruis-ver-

houding = 0,02); 

De anemometer is richtin~sgevó~lig Daardoor geven 

kleine richtingsveranderingen in de vloeistofstro

ming een afwijking in het uitgeschreven signaal. 

2-46 



Systematische fouten zijn 

Fouten t.g.v. de ijking; 

Fouten t.g.v. het niet in de juiste richting aan

brengen van de punt van de meetprobe. 

c. Optische vervorming van het beeld. 

Om de optische vervorming te bepalen zijn met video 

frontaal, zowel als via het optiek, opnamen gemaakt 

van een in het model van de aortaklep passend stuk

je printplaat. 

De foto's 2.7 en 2.8 (beide vanaf de monitor opge

nomen) brengen deze vervorming in beeld. 

Foto 2.7~ Vervorming van het beeld bij frontale 

opname. 

Foto 2.7 laat de vervormlng bij frontale opname 

zien. In fte a6rta en de sinu~ op zich blijkt geen 

meetbare vervorming op te treden. 
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Bij overgang van aorta naar Slnus treedt er wel ver

vorming op. Het beeld ln de slnus lS ln de breedte 

in elkaar gedrukt. In de slnus en ln de aorta is op 

een aantal plaatsen de breedte van tien spaties be

paald. Hieruit bleek dat het beeld in de sinus onge

veer 10% smaller is dan het beeld in de aorta. 

Deze vervorming heeft geen consequenties voor het 

meten van verschijnselen die zich enkel in de aorta 

voordoen of die enkel in de sinus optreden. Bij be

studering van bijvoorbeeld instromingen in de sinus 

vanuit de aorta, zal met deze vervorming rekening 

gehouden moeten worden. 

Foto 2.8: Vervorming van het beeld bij opname 

via het optiek. 

Foto 2.8 laat de vervorming van het beeld Zlen bij 

opnamen via het optiek vanuit de aorta. Ook hier 

blijkt geen meetbare vervorming op te treden. 
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d. Metingen aan de blokgenerator. 

De blokgenerator wordt gebruikt bij de visualise

ring van de stromingsprofielen. Het schema wordt 

s um i er b e sproken i n a p p . 1 . 

De blokspanningsgenerator ~s voorzien van twee po

tentiometers. Met een van deze potentiometers ~s 

de frequentie van het optreden van de blokken te 

regelen. Met de andere potentiometer is de puls

duur bij gelijkblijvende frequentie te regelen. 

Bij het uittesten van de blokspanningsgenerator 

zijn de volgende metingen verricht: 

1. Er is nagegaan of m.b.v. beide potentiometers 

inderdaad onafhankelijk van elkaar de frequentie 

en de pulsduur in te stellen is. 

2. Er is bepaald welke frequenties ingesteld kunnen 

worden. 

3. Tevens ~s gekeken of de pulsduur onafhankelijk 

is van de waarde van de voedingsspanning van de 

schakeling. Dit is n.l. gewenst omdat bij een 

lagere vloeistofsnelheid, de voedingsspanning 

omlaag moet worden gebracht, omdat er anders te 

veel, c.q. te grote bellen ontstaan. 

Ad. 1: Daartoe werd gekeken of de pulsduur constant 

blijft als de frequentie m.b.v. de andere 

potmeter gevariëerd wordt. Ook werd gekeken 

of de frequentie gelijk blijft bij variatie 

van de blokbreedte met de andere potmeter. 

Het bleek dat beide potentiometers elkaar 

niet onafhankelijk beïnvloeden. 

Een goed resultaat wordt bereikt als een van 

beide potentiometers op een bepaalde stand 

wordt gefixeerd. 

Bij de metingen ad. 2 en ad. 3 ~s rekening 

gehouden met het resultaat bij 1. 

Ad. 2: Hierbij werd bij constante voedingsspanning 

( 60 V ~ de frequentie, van de blokken bepaald 

als funktie van de potmeterstand. 
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Bij elke stand van de potmeter werden daartoe 

tien blokken opgemeten. Bij constante voedings

spanning bleek de frequentie te variëren van 

0,7 tot 4 Hz . Hierbij variëerde de waarde van 
+ de pulsduur (=1:) van 0,161 s (bij 4 Hz} tot 

0,266 s (bij 0,7 Hz). 

De waarde van~- (dit 1s de tijd gedurende -

welke een blok niet optreedt) variëert daar

bij van 1,118 s (bij 4 Hz) tot 0,085 s (bij 

0 , 4 Hz ) ~-

Als maat voor de nauwkeurigheid wordt, bij 

één voedingsspanning en één frequentie uit de 

tien herhalingen het 95% betrouwbaarheidsinter

val bepaald, m;b.v. de student-t-toets. 

Voor alle frequenties bleek het 95% betrouw

baarheidsinterval kleiner te zijn dan 0,002 s 

(d.w.z. <.1 ,2%). 

Verder blijkt dat er bij ingestelde frequenties 

hoger dan 4 Hz, onregelmatigheden optreden in 

de frequentie van de blokvorming. 

Ad. 3: Hierbij werd,bij een vaste frequentie en puls

breedte-instelling de voedingsspanning van de 

schakeling gevariëerd. Deze variatie gebeurde 

bij een geleidelijke, stapsgewijze verlag~ng 

van de voedingsspanning. 

Bij elke ingestelde'waarde van de voedingsspan

ning werden tien blokvormen opgemeten.en de 
. . . + 

daarblJ behorende gemlddelde waarden van r en 

~ alsmede ~un 95% betrouwbaarheidsinterval be

paald. Dit geschiedde zo voor·_vi.iftien_verschil

lende waa-rden van de voeq.fngss-p-anning l tussen 30 

V. en ___ 140 V ) . De bij deze vijftien situaties 
+ -behorende waarden voor L en ~ bleken onder-

ling geen statistisch merkbare verschillen te 

vertonen. 

Verder bleek dat de schakeling pas bij 

voedingsspanningen g~oter dan 30 V. naar be

noren ging werken. 
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Resumé: Voor goede werking van de blokgenerator 

moet 

Voedingsspanning 35V; 

Frequentie-instelling 3, 5 Hz 

+ -De fout bij bepaling van ~ en ~ ~s dan 

met 95% betrouwbaarheid kleiner dan 0,002 s. 

e. De weerstand van de meetopstelling. 

We definiëren de weerstand van het systeem volgens: 

Hierin ~s: ~p = hydrostatisch drukverschil 

voor vloeistof geldt: 

AP =f 4 h g 

e _= __ soortg_elijke massa v_an 

__ de v]_oei_s"t()f 

_ s_ = v~r~n_ei]__ing _v_~l:l de 

zwaartekracht 

Ah = hoogteverschil tussen 

vloeistofniveau's. 

F = flow = het aantal m3 vloeistof 

dat per seconde door het model 

stroomt. 

R
0 

= weerstand van het systeem voor 

vloeistofstroming 

2 N/m 

2 
m/s 

m 

Met behulp van 2.3 is de weerstand van de opstelling 

berekend. Daartoe werd de regelaar uit de opstelling 

gehaald. M.b.v. visualisatieblokken ~s de vloeistof

snelheid bepaald. 
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Met F = V.A (V= snelheid in de aorta, A= oppervlak aorta) 

volgt dan dat: R . = e Ahg 
opstell~ng zonder regelaar F 

= 7,67.105 Ns/m~ 
;;:;; 8 . 1 0 

5 
N sI m5 . 

Tevens ~s de minimale weerstand van de opstelling 

met de regelaar bepaald. Daarbij blijkt dat: 

10- 5 Ns/m 5 . R t 11· m~n~maa1 'Z 
221 · ops e ~ng _,_ _,_ 
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Dus: R . . . l ~ 30 x R . opstelllng mlnlmaa · opstelllng zonder regelaar. 

Op grond hiervan mag worden aangenomen dat de weer

stand van de regelaars groot genoeg is om een goede 

vloeistofsnelheidsregeling te kunnen waarborgen. 

f, De lineairiteit van de regelaar. 

Om inzicht te krijgen in de relatie tussen het door

stromend oppervlak van de regelaar en de vloeistof

snelheid lS de snelheid van de vloeistofstroming 

bepaald als functie van de openingshoek ~ van de 

sleuf in de regelaar. Hierbij wordt~= o gedefini

eerd als de stand van de schijf, waarbij het door

stromend oppervlak juist nog gelijk aan nul is. 

De snelheid wordt geregistreerd m.b.v. de visuali

satieblokken. De nauwkeurigheid van deze snelheids

meting wordt geschat uit achttien herhalingen van 

de bepaling van de blokbreedte. 

Met behulp van de student-t-toets bleek dan het 95% 

betrouwbaarheidsinterval van de snelheid voor alle 

gemeten waarden kleiner te zijn dan 0,04.10-
2 

m/s. 

In figuur 2.19, pagina 2-53, is het verloop van de 

snelheid met het 95% betrouwbaarheidsinterval weer

gegeven als functie van de openingshoek. 

Tevens is d.m.v. lineaire regressie de best-passen

de rechte hierin weergegeven. 

Dit verloop geeft geen reden aan de lineairiteit 

van de relatie tussen de openingshoek en de vloei

stofsnelheid te twijfelen. 

g. De reproduceerbaarheid van de snelheidsregeling. 

De reproduceerbaarheid van de snelheidsregeling ls 

op twee manieren bepaald: 

1. D.m.v. het opmeten van de visualiseringsblokken; 

2. M.b.v. de snelheidsmeter. 



--

_:t 

--
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Ad. 1: Daartoe Z1Jn drie snelheidsverlopen als functie 

van de tijd opgemeten van na elkaar geproduceer

de vertragingen (aangegeven door~' X en 0. 

Van het snelhe1dsverloop X 1s u1t t1en herha

lingen m.b.v. de student-t-toets het 95% be

trouwbaarheidsinterval rond de meetwaarden 

bepaald. 

Dit 95% betrouwbaarheidsinterval bleek voor 

· · 4 - 2 I alle waarnem1ngen kle1ner dan 0, .10 m s te 

zijn. Het verloop van de vertragingen 1s weer

gegeven 1n figuur 2.20. 

t=-· 
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Veelal vallen de gemeten waarden binnen de 

berekende 95% betrouwbaarheidsintervallen. 

Er lijkt geen gegronde reden aanwezig om aan 

de reproduceerbaarheia te twijfelen. 

Ad. 2: Een zelfde reeks snelheidsverlopen als functie 

van de tijd is ook m.b.v. de snelheidsmeter 

(T.S.I.) bepaald. Deze snelheidsverlopen zijn 

weergegeven in figuur 2.21, pagina 2-56. 

Vergelijking van deze figuur met figuur 2.20 

is moeilijk omdat de ingestelde vertragings

tijd bij figuur 2.20 iets groter 1s. 

De verlopen ±n~figuur 2.21 geven ons eveneens 

geen gegronde reden aan de reproduceerbaarheia 

van de snelheidsverlopen te twijfelen. 

h. De vertragingstijd als functie van de instelling van 

de motorregeling. 

De vertragingstijd van de vloeistofstroom wordt ln

gesteld met de electronische motorregeling. De aan

wijzing op een)4A-meter (op frontplaat) is een maat 

voor de ingestelde vertragingstijd. Om de vertragings

tijd als functie van de aanwijzing van de~A-meter te 

bepalen, 1s het toerental van de motor bepaald als 

functie van de aanwijzing van de~A-meter. Er zijn 

daartoe metingen verricht aan de motorregeling, wel

ke gekoppeld is aan de snelheidsregelaar voor de 

voorwaartse stroming. De metingen zijn acht maal her

haald. Het toerental van de motor wordt omgerekend 

naar de vertragingstijd v1a: 

~~--t--·~~-- ~----- ~ 

vertr. ;.= 
170 
3bo 

1 
x -n 

hierin: is:t t =de vertragingstijd ver r. 
s 

n = het toerental van de motor. omw/s 

De aldus verkregen vertragingstijden ZlJn gemiddeld. 

Tevens is, m.b.v. de student-t-toets, als maat voo-r

de nauwkeurigbeid het hierhij behorende 95% betrouw

baarheidsinterval bepaald. 

De berekende waarden zijn weergegeven 1n figuur 2.22, 

pagina 2-57. 
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Uit de metingen blijkt dat de vertragingstijd lu

stelbaar is van + 26 s tot 0,5 s. 

Voor normaal gebruik (t = ~ x t ~ 10s) vertr. systole 
moet de aanwijzing van de,.c....A-meter.:!: 6,7 bedragen. 

Het 95% betrouwbaarheidsinterval bedraagt daarbij 

.:!: 0,4 s. 

De huidige regeling dient evenwel nog verbeterd te 

worden. 

Bij grote vertragingstijden n.l. heeft de motor nog

alpr~blemen om op gang te komen, zodat de vertraging 

te laat inzet. 

Slechts bij "soepele" behandeling (het met regelmaat 

laten draaien en stilstaan van de motor-regelaar)van 

het systeem regeling-motor-regelaar blijkt het systeem 

naar wens te werken. 

l. De lineairiteit van de snelheidsverlopen. 

De ln figuur 2.20 (pagina 2-54) en figuur 2.21 (pagi

na 2-56) weergegeven snelheidsverlopen lijken rede

lijk lineair. 

Ook bij deze snèlheidsverlopen bestaat de indruk dat 

de vertraging niet meteen lineair afneemt, maar dat 

de eigenlijke -vertraging pas na 0, 75 seconden begint. 

Dit gecorrigeerde verloop is ln figuur 2.20, pagina 

2-54, getekend (stippellijn). 

Zoals reeds ln paragraaf 2.3.5.h lS uitgelegd lijkt 

dit verloop nog door een verbeterde motorregeling 

gewijzigd te kunnen worden. 

J· Stapresponsie. 

Met de opstelling zijn nog enkele experimenten ver

richt waarbij de druk stapvormig toenam van minimale

(o) naar maximale waarde. De snelheidsresponsie hier

op werd met de snelheidsmeter vastgelegd op een snel

le schrijver. 

Het snelheidsv.erloop vertoont een inschakelverschijn

sel, gevolgd door een langzame toename van de snel

heid naar een maximale stationaire waarde. Zie figuur 

2.23, pagina 2-59. 
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Figuur 2.23: De vloeistofsnelheid als respons~ie o_p 

een stapvormige toename van de druk. 

Het inschakelverschijnsel lS een gedempte trilling 

met een frequentie van 7,23 Hz , die in 0,8 secon

den uitdempt; De maximale stationaire snelheid

wordt pas na circa 11 seconden bereikt. 

Een nauwkeurige bepaling van deze tijd (formeel de 

tijd waarop V= 0,99 Vmax.) is niet mogelijk om-

2-59 

dat er teveel ruis op het signaal aanwezig is(zie 2.3.5.b). 

Het uitslingerverschijnsel duidt erop dat de meet

opstelling beschouwd kan worden als een R-1-C-kring, 

waarin: R = weerstand van de opstelling; 

L = de massatraagheid van de opstelling 

C = de compliantie van de opstelling 

(veroorzaakt door flexibele koppelin

gen en luchtbellen). 

Hier lS echter niet verder op ingegaan. 

De langzame snelheidsteename gedurende ca. 11 secon

den zou mogelijkerwijze de tijd kunnen zijn die no

dig is om een stromingsgrenslaag op te bouwen. De 

achtergrond hiervoor zou kunnen zijn dat bij een 

dunne grenslaag de wrijving aan de wanden (en dus ook 

de weerstand van het systeem) groter is dan bij een 

dikke grenslaag, hetgeen dan zou resulteren ln een 

lagere vloeistofsnelheid. 



Theoretische berekening van de opbouwtijd van deze 

grenslaag, door gelijkstelling van de oplossingen 

van enerzijds de grenslaagvergelijkingen van Prandtl 

en~~A~~~z~jd~~die van de instationaire grenslaag

vergelijkingen (app.2 ), levert: 

1 

5 L Re - 2 

Met Re 

waar~n: t 

L 

V 

r 
q 

0 

Re 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

Nemen we voor 

de tijd waarin de grenslaag wordt 

opgebouwd 

de karakteristieke lengte 

de karakteristieke snelheid 

de dichtheid 

de viscositeit 

het dimensieloos getal van 

Reynolds. 

V = max. snelheid -= 7 • 1 0- 2 
m/s 

L =lengte vlak aanstroomdeel tot 
sinus = 0,5 m 

dan wordt t ~11 s. grenslaagopbouw 

s 

m 

m/s 

kg/m 

ns/m 

Deze waarde komt goed overeen met de experimenteel 

bepaalde waarde. Op grond hiervan ~s het een reële 

mogelijkheid dat de langzame toename van de snel

heid toe te schrijven is aan de opbouw van de grens

laag. 

Men moet zich echter wel realiseren dat de uit het 

experiment bepaalde tijd en de bovengenoemde schat

ting voor de tijd voor de grenslaagvorming, beiden 

slechts ordegrootte schattingen zijn. Bovenstaande 

conclusie is echter ook dan zeker te handhaven. 
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H3. HET SLUITINGSGEDRAG BIJ VERVORMDE SINUSSEN VOOR 

DE 2-DIMENSIONALE SITUATIE. 

3.1 De aard van de experimenten. 

Bij de experimenten wordt bij een vervormde slnus 

het sluitingsgedrag van het klepvlies vastgelegd 

als functie van de snelheidsverandering van de 

hoofdstroom ln de aorta. 

De sinus wordt vervormd m.b.v. perspex cylinder

sneden. 

Als dimensieloze maat voor de vervorming wordt ge-

definiëerd, zie 

V= 

hierin lS: V = 

"h = 
s 

figuur 3.1: 
h 
~ ~ s 

R 

dimensieloze 

parameter 

de hoogte van 

de sinus 

vervormings-

de vervorm-

m 

R = de straal van de sinus m 

cylindersnede 

3. 1 

Figuur 3.1: Schematisc!Le weergave van de v-ervorming 

van ge §l!}US._ --~- _ 
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De ververmlngen van de s1nus waarbij het klepvlies

gedrag werd bestudeerd ZlJn, uitgaande van 

4 -2 
R = , 5 • 1 0 m : .• 

_ Wl:l.a!'d~_Y~I1.- de 
- ----

4 
• 

·~-

-- --~ 

v_ e rvorm_i ngs- par a me-

ter 

0 

0,0667 

0,1333 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 ,0 

Bijbehorende sinus hoog-

( m) te h s 

·' 0 
-

3.To- 3 
. ---- -

-' -3 
- ---- ·---- 6.10 

--

~-~9~10- 3 
--

- - 18.10- 3 
~ --

27.10- 3 

36.10- 3 

45.10- 3 

De snelheidsveranderingen van de hoofdstroom waar

bij gemeten werd, zijn 

een geleidelijke in 10 seconden lineair afnemen

de snelheid van de hoofdstroom; 

een stapvormige vertraging van de hoofdstroom. 

Voor deze snelheidsarname heeft de vloeistof in de 

aorta een stationaire snelheid. Deze waarde wordt 

voortaan d~ topsne~heid ~~rioemd. 

De experimenten zijn verricht bij een topsnelheid 
-2 I -2 I van~ 7.10 m s en van~ 5.10 ms. 

De snelheid en het verloop daarvan werd bepaald uit 

de waterstofbellen-blokken, terwijl de tijdbasis 

geleverd werd door de digitale teller. De teller 

wordt getriggerd door de schakelaar van het ver

tragingsmechanisme en wordt gelijktijdig met het 

sluitingsgedrag in een beeld-vastgelegd (zie H.2.2). 

Van elke situatie werden drie of v1er herhalingen 

gedaan. 
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3.2 

3. 2. 1 

Verwerking van de experimenten. 

Uitdrukkingen voor de sluitingsparameter. 

Om een maat te hebben voor het gesloten Z1Jn van 

de klep wordt een sluitingsparameter A ingevoerd, 

die we als volgt definiëren: 

3-3 

Á= het minimale doorstromingsoppervlak onder het vlies 3.2 

het oppervlak van een loodrechte aortadoorsnede 

De sluitingsparameter ligt dan, als het vlies zich 

nog in de aorta bevindt tussen de waarden A = Ö 

(geheel gesloten) en À= 1 (geheel open). Het ver

loop van k als functie van de tijd levert ons 1n

zicht in het sluitingsgedrag van de klep. 

Als het vlies zich als een vlakk~ plaat de aorta 

in beweegt, z1e fig. _}_~_?_,_geldt Voor de slui tings

parameter: 

À 

À = de sluitingsparameter 

hL = de doorstroomhoogte bij de top van het m 

vlies 

h = maximale aortahoogte 
0 

m 

0 L -x 

Figuur 3.2: Doorsnede van het 2-dimensionale model. 
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Uit vastgelegde beelden blijkt evenwel dat het vlies 

vaak een afwijkende vorm aánneemt. Daarom wordt voor 

twee bijzondere situaties een formule voor k afgeleid. 

a. Het vlies heeft de vorm van een parabool. 

a 

Verondersteld wordt dat het vlies de vorm heeft 

van een parabool, zie fig. 3.3. 

Al 

A I 

----~-----

y ---+y 
0 

achter midden voor 

b 

Figuur 3.3: 

a: Vooraanzicht 2-dimen

sionaal model 

We willen ~ uitdrukken 

hm = de hoogte van het 

h = de hoogte van de 
V 

h = de hoogte van de a 

b: Doorsnede A-A 

als funktie van: 

midden van het vlies 

voorrand van het vlies 

achterrand van het vlies. 

e 
Een algemene vorm van een 2 graadskromme ~s: 

--- --- 2 
h = c 1 + c 2y _+ J; }y_ --- 3 • 4 

hierin ~s: h = de hoogte van het vlies m 

c,' c2, c3 = constanten 

y = de lopende dwarscoördi

naat (y = o in het mid-

den van de aorta, zie 

fig. 3.3.). m 
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Al.s els geldt: 

h(o) = h 
m 

h ( y ") = h 
0 V 

h(-y ) = h 
0 a 

Substitutie van y = o ln 3.4 levert: 

c = h 1 m. 

Substitutie van y = y
0

, y = -y en c 1 = hm ~g 3.~ 

levert: 

~ h 
V 

1 h 2 
V 

c3 = 

1 
- 2 

+ 1 
2 

2 
yo 

h a 

h a h m 

Zodat vergelijking 3.4 overgaat ln: 

h = h + 
m 

1 h 
2 V 

yo 

1 h 
2 a ~ hv + ~ ha hm 2 

y + ----------2~----- y 
yo 

Integratie van 3.5 tussen de grenzen -y en + y 
0 0 

levert het oppervlak onder het vlies: 

y = + y 

f 
0 

1 
0 = h dy = 3 (h + h + 4 h ) yo V V a m 

y = ""' yo 

Daar het totale oppervlak van de aorta gelijk lS 

aan: 

0 a = 2 Y oho 

volgt: 

1 
,\P = 6 

'hv + __ ha + 4 hm) 

-ho 
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b. Het vlies heeft de vorm van een driehoek. 

a 

Verondersteld wordt dat het vlies gekromd ~s vol

gens de contouren van een driehoek en dat de hoog

te van de voorkant van het vlies altijd gelijk IS 

aan de hoogte van de achterkant van het vlies, zie 

fig. 3.4. 

A 

I 
A 

h-. -r 
m~n 

-y 
0 

b 

·Ih ma x 

y 0- +y 0 

Figuur 3.4: 

a: Vooraanzicht 2-dimen

sionaal model 

b. Doorsnede A-A 

Er resteren dan de volgende te meten groothe

den: 

h . = de minimale hoogte onder het vlies 
m~n. 

h = de maximale hoogte van het vlies. 
max. 

Het oppervlak onder het vlies ~s gelijk aan: 

Ov = h 2y - ~ ( h - hm~n. ) ; 2y . max. o max. .... o 

Bij deling door het oppervlak van een dwars

doorsnede van de aorta volgt: 

h max. + :-:. 
mJ. r~. 

c. Vergelijking der beide methoden. 

Het voordeel van de driehoek-methode J.S, naast 

zijn eenvoud, dat de waarde van de sluitingspara-

3-6 



h ma x 

h . 
m1n 

-y 
0 

meter onafhankelijk is van de plaats (in de y-

richting) waar h . of h gemeten wordt. Het 
m1n. max. 

maakt eveneens geen verschil of het vlies bol of 

hol staat. Zie figuur 3.5. 

-y y +yo -yo 

a b 

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

Figuur 3 . 5 : In de ge~allen a, b, 

van ,\ gelijk aan À = 

y 

c 

+y 
0 -yo 

d 

c ' d is de waarde 
- h . h max. 

2h 
a 

m1n. 

Y.. 

Deze methode ( driehoek) wordt dan~ook toegepast 

in die situaties waar door de onduidelijkheid 

-

van de film alleen de bovengrens en de onder

grens van het vlies scherp te onderscheiden zijn. 

Als nadeel kunnen we noemen dat deze methode niet 

toepasbaar is als de randen van het vlies zich 

duidelijk op verschillende hoogten bevinden 

(h ;éh ). 
v a 

In situaties waar h , h en h v m a 
derscheiden zijn wordt dan ook 

de paraboolmethode (a). 

duidelijk te on

À bepaald volgens 

3.2.2 Het opmeten van de gefilmde experimentele gedragin

~ 

Nauwkeurige o.p_meting van de filmbeelden gebeurt op 

een Motion Analyser. 
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Van de filmbeelden van het vliesgedrag bij geleide~ 

lijke vertraging van de hoofdstroom worden, daar 

waar het oppervlak onder het vlies het kleinst is, 

indien mogelijk de waarden van h , h en h bepaald. v m a 
Kan dit niet, dan worden de boven- en de onderkant 

van het vlies ( h en h . ) opgemeten. 
max. m~n. 

De metingen worden, bij de geleidelijke lineaire 

vertraging van de hoofdstroom, in de tijdsspanne 

van 0 tot 8 seconden om de 0,5 seconden verricht. 

Voor bepaling van het bijbehorende snelheidsver

loop worden de breedten van de blokken, vlak na 

het tijdstip waarop ze gegenereerd worden, op 

acht verschillende plaatsen opgemeten (zie para

graaf 2.1.6 a). 

Bij stapvormige vertraging worden de waarden van 

h , h en h of eventueel h en h . op dezelf-v m a max. m~n. 

de wij ze_ o~ __ d_e __ twee b_f=~ldj es __ ( 0,13 s) be!>~j.ld _ t_ot 

ongeveer 1,5 seconden na de vertraging. 

Zowel voor als na vertraging worden hierbij uit 

twee blokken de snelheden bepaald. 

De output van de Motion Analyser bestaat bij elke 

registratie uit drie getallen, n.l. 

de x coördj._na_a_t ;___ __ 

dey coördinaat; 

het volgnummer van het filmbeeldje. 

De numerieke waarden, opgemeten op de Motion Ana

lyser, wörden via een ponser op ponsband uitgevoerd. 

De ponsbanden worden later m.b.v. een flexowriter 

uitgelezen. 

Koppeling van het vliesgedrag en de snelheid op de 

film met de tijd die op de film onder het model 

wordt weergegeven, geschiedt door de bij elk volg

nummer van het filmbeeldje behorende tijd op te 

schrijven. 
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3.2.3 Verwerking van de numerieke gegevens. 

3. 2. 4 

uit de 1n paragraaf 3.2.2. verkregen waarden voor 

de hoogten als functie van de tijd, wordt voor alle 

opgenomen sluitingsgedragingen À berekend. 

Vanwege de drie herhalingen van deze situatie Z1Jn 

dan 

bij 
.... een vertragingsvorm en 

bij .... een aanvangssnelheid en 

bij 
.... vervorm1ng een van de s1nus 

drie sluitingsverlopen behorende bij deze situatie 

voorhanden. 

Deze worden gereduceerd tot een verloop door de À -

waarden behorende bij één tijdstip over de drie her

halingen te middelen. 

Uiteindelijk worden de gemiddelde ~-waarden voor de 

optredende systematische fouten gecorrigeerd door 

op t=O s,À.=1 te stellen. 

De verkregen blokbreedten worden zoals 1n paragraaf 

2.1 .6 a is uitgelegd, over ieder blok afzonderlijk 

gemiddeld. Middeling over de drie herhalingen is -- ~

niet mogelijk, omdat het genereren van de blokken, 

tijdens de herhalingen, op verschillende tijdstip

pen plaatsvindt. 

Bediscussiëring van de bewerkingsprocedure. 

Toevallige foutenbronnen bij de bepaling van A zijn: 

a. De plaats waar À bepaald wordt kan fout Z1Jn. 

De plaats wordt bepaald door te schatten waar de 

aorta het meest door het vlies is afgesloten. 

b. Fouten die bij de bepaling van h , h en h kun-
a m v 

nen voorkomen zijn: 

1. T.g.v. de doorzichtighe-id van~-he~t-vliesje ZlJn 

ê.e ra:rïd_e_ri. niet -altijd even scherp te zien-; 

2. Fouten bij het instellen van het coördinaten

stelsel van de Motion Analyser. 

c. Rekenfouten. 
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De invloed van deze toevallige fouten wordt tegen

gegaan door per tijdstip de bepaalde ~-waarden over 

de herhaling te middelen. 

Systematische fouten bij de bepaling van A ZlJn: 

ä. Fouten in de opstelling: 

1. Het vliesje is niet even breed als de aorta 

(afwijking maximaal 1%). 

2. Aan het vliesje zitten luchtbelletjes. 

b. Fouten in de film: 

1. De boven- en de ondergrens van de bak zijn 

niet scherp zichtbaar. 

2. Perspectivische vertekening van het beeld; 

deze is evenwel vrij klein daar de kamera 

ver van het vlies verwijderd was (hiervoor 

werd gecorrigeerd). 

c. Fouten in de Motion Analyser: 

1. Vertekening van het beeld; deze 1s ger1ng. 

2. De nul-instelling verliep. Checken vóór en 

ni het opmeten van ~~n sluitingsverloop le

verde een kleine, te verwaarlozen afwijking ~ 

op. 

d. Fouten 1n de bewerking: 

1. Fouten door het berekenen van k volgens de 

verkeerde methode. 

In figuur 3~6, pagina 3-11 1s het sluitings

gedrag bij geleidelijke vertraging van de 

hoofdstroom en een vervormde sinus met~= 0,4 

-weergegeven. De beide verlopen zijn ener

zijds met de paraboolmethode, anderzijds 

met de driehoekmethode bepaald. Beide ver

lopen komen redelijk goed overeen. Er treedt 

een maximale afwijking op van 2% (0,0018). 

2. Fouten doordat de vorm van het vlies noch 

overeenkomt met een parabool, noch de vorm 

heeft van een driehoek. 

3. Fouten bij gebruik van de paraboolmethode 

bij de bepaling van h ; bijv. het vlies bol 
m 

z1en te~wijl het in we~kelijkheid hol staat. 

De invloed van de systematische fouten wordt gecor

rigeerd door op t = 0 s, À= 1 te stellen. 
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3.3 Resultaten. 

In figuur 3.7 tlm 3.10, pagina 3-13 tlm 3-16, zijn 

de volgende over de herhalingen gemiddelde sluitings

gedragen van het vlies als functie van de tijd en 

als functie van de aangebrachte vervorming weergege

ven, nl.: 

Figuur 3. 7 l ( v. t) bij geleidelijke vertraging van 

de hoofdstroom vanaf een topsnelheid 

-2 I van 7. 10 m s; 

Figuur 3.8 

Figuur 3.9 

À (v.t) bij geleidelijke vertraging van 

de hoofdstroom vanaf een topsnelheid 

-2 I van 5.10 m s; 

X. (-v.t) bij een stapvormige vertraging 

van de hoofdstroom vanaf een topsnel-
. -2 I held van 7.10 m s; 

Figuur 3.10: À (v.t) bij stapvormige vertraging van 

de hoofdstroom vanaf een topsnelheid 
-2 

van 5.10 mis. 

Tevens zijn in de figuren de theoretisch voorspelde 

verlopen opgenomen. Voor de geleidelijke vertraging 

is daarbij gebruik gemaakt van het zgn. zoggebied

model (zie litt. 18) en voor de stapvormige vertra

ging van het zgn. roterende cylindermodel (litt. 4 ). 

De experimenteel bepaalde snelheidsverlopen zijn 

voor een situatie weergegeven in figuur 2.6 b. Deze 

blijken voor geleidelijke vertraging goed benaderd 

te kunnen worden door een lineair verloop. 

Uit de sluitingsgedragscurves blijkt: 

a. Het sluitingsgedrag zowel bij geleidelijke als 

bij stapvormige vertraging van de hoofdstroom 

wordt duidelijk beïnvloed door de aangebrachte 

vervorm1ngen. In alle gevallen treedt een lijnen

waaier op. De invloed van de vervormingen blijkt 

het groot s t t e z i j n b i j : V <. 0 , 2 ( h L... 9 mm ) . s 
Voor l)-,.. 0,2 (h :> 9 mm)lijkt de invloed van de 

s 
vervorming·op het sluitingsgedrag van het vlies 

zeer minimaal. 
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3.4 

3. 4 . 1 

b. De lijnenwaaiers bij stapvormige vertraging ver

tonen dezelfde trend als die bij geleidelijke 

lineaire vertraging van de hoofdstroom. 

c. Het sluitingsgedrag van het vlies bij verschil

lende waarden van de topsnelheid is, op een in

stabiel verschijnsel na, nagenoeg gelijk van 

vorm. 

d. Uit foto's blijkt ook nog dat, vooral bij stap

vormlge vertraging, het vlies bij kleine 1V

waarden sterk gehinderd wordt in zijn beweging. 

Het vlies heeft de neiging vast te plakken tegen 

het vervormde blok. 

e. Voor de onvervormde toestand stemmen theorie en 

experiment redelijk overeen. 

Conclusie en discussie. 

Conclusie. 

Bij vervormingen van de sinus 0,4<v-<.1 lS er geen 

noemenswaardig verschil in het sluitingsgedrag van 

het vlies te zien. Het sluitingsgedrag verandert 

pas sterk als de sinus nog sterker vervormd wordt 

(v~0,4). De experimenten doen vermoeden dat voor het 

mechanisme van de klepsluiting, zowel bij geleide

lijke als stapvormige vertraging van de hoofdstroom 

in de aorta, de aanwezigheid van een bepaalde mi

nimumruimte achter de vliezen van groot belang is. 

De vorm van deze ruimte kan tot op zekere hoogte 

vrij gekozen worden. 

3.4.2 Discussie. 

a. Het sluitingsgedrag van het vlies lS bij gelei

delijke vertraging van de hoofdstroom boven een 

bepaalde grens ("'1)...,0,2) nauwelijks nog een func

tie van de vervorming. Dit is in grote lijnen 

in overeenstemming met het theoretische zogge

biedmodëL .. 
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Het zoggebiedmodel gaat er n.l. van uit dat er 

achterede top van het vlies een "zog" gebied 

ontstaat. Voor de druk aan de sinuszijde van 

het vlies wordt dan aangenomen dat deze gelijk 

is aan de druk onder de top van het vlies. 

Voor het roggebiedmodel zou dan ook een kleine 

ruimte achter het vlies, waarin deze drukveref

fening kan plaatsvinden, reeds voldoende zijn. 

Dit stemt in grote lijnen overeen met de expe

rimenteel gevonden resultaten. 

b. De verklaring voor het slechter wordend slui

tingsgedrag bij stapvormige vertraging van de 

hoofdstroom, bij grotere vervorming van de Sl

nus, kan mogelijkerwijs gevonden worden 1n de 

belemmering die aan de sinusinhoud wordt opge

legd om te roteren. 

c. Bij geleidelijke vertraging van de hoofdstroom 

worden vooral bij een topsnelheid van 7.10- 2 

m/s de sluitingsgedragcurves verstoord door een 

instabiel flapperen van het vlies. Het duide

lijkst manifesteert zich dit flapperen bij 

""t1= 0 , 2 en v= 0 , 4 . 

Bij een topsnelheid van 5.10- 2 m/s lijkt de sto

rende invloed van het vliesflapperen bij V=0,2 

enV=0,4 ook een rol te spelen, hoewel het to~h 

minder erg is dan bij een hogere topsnelheid. 

T.g.v. het mindere optreden van het flapperen 

hebben de sluitingsgedragkrommen bij geleide

lijke vertraging van de hoofdstroom bij een top

snelheid van 5.10-
2 

m/s dan ook een veel rusti-
-2 ger verloop dan bij een topsnelheid van 7.10 

m/s. 

Dit flapperen lijkt dus een functie van de top

snelheid. Mogelijkerwijs is er een relatie tussen 

dit flapperen en het vliesflapperen zoals dit 

beschreven wordt in li tt. 16 . 
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Het flapperen 1s ook duidelijk afhankelijk van 

de vervorming van de sinus. Bij V=0,2 (h = 9 mm) 
s 

en V=0,4 (h = 18 mm) is de invloed van het s 
vliesflapperen het grootst. Voor kleinere waarden 

van~ (hs <9 mm) treedterweinig flapperen_Qp. 

Waarschijnlijk is er voor het flapperen voldoende 

bewegingsruimte noodzakelijk. 

d. Bij stapvormige vertraging heeft het vliesflappe

ren geen aanwijsbare invloed op het sluitingsge

drag, hoewel hèt tijdens de stationaire hoofd

stroom wel vaak aanwezig was. De bewegingen van 

het vlies t.g.v. stapvormige vertraging zijn even

wel van veel grotere orde dan de bewegingen t.g.v. 

het vliesflapperen. 

e. De nauwkeurigheid van de metingen is, ook al is 

er uitgegaan van een gemiddelde, natuurlijk niet 

groot. Het ware misschien beter geweest de getrok

ken krommen te vervangen door een band. 
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H.4 Het sluitingsgedrag bij vervormde s1nussen voor de 

3-dimensionale situatie. 

4.1 De aard van de experimenten. 

Bij deze experimenten wordt, evenals 1n H.3, het 

sluitingsgedrag van het ~lepvlies vastgelegd bij 

een vervormde sinus, als functie van de snelheids

verandering van de vloeistof in de aorta, alleen 

nu voor de 3-dimensionale situatie. 

De sinus wordt vervormd m.b.v. perspex bolsegmen

ten die d.m.v. een bout boven in de sinus worden 

bevestigd. Zie ook foto 2.1. 

Als dimensieloze maat voor de vervorming wordt ook 

hier gedefiniëerd: 
h s = 
R 

hierin is:À. = dimensieloze vervormings-

paramet er 

= hoogte sinus m 

= straal van de halve bol m 

De vervormingen van de s1nus waarbij het klepvlies

gedrag werd bestudeerd zijn: 

Waarde dimensieloze Bijbehorende sinushoogte 

vervorming sparameter h (mm) 
s 

0 0 

0,1111 5.10- 3 

0,2222 10.10-3 

0,3333 15.10- 3 

0,4444 20.10- 3 

0,5556 
'•-

25.10- 3 

~ 0,7778 35.10- 3 

1 '0 45.10- 3 
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4.2 

4. 2. 1 

Het klepvliesgedrag wordt bestudeerd bij een geleide

lijke, in 10 seconden lineair afnemende snelheid. 

De stationaire topsnelheid is in alle gevallen 
-2 I 7.10 ms. 

Het snelheidsverloop daarvan werd bepaald uit de wa

terstofbellenblokken en .m.b.v. de anemometer. 

De digitale teller wordt getriggerd op de startscha

kelaar van de snelheidsregelaar en wordt gelijktij

dig met het sluitingsgedrag in beeld gebracht. 

Het sluitingsgedrag van het vlies wordt m.b.v. een 

video-wiper tegelijkertijd zowel frontaal als m.b.v. 

het optiek vanuit de aorta (zie 2.3.4) op een beeld 

samengebracht. 

Van elke situatie werden Vler herhalingen gedaan. 

Verwerking van de experimenten. 

Een uitdrukking voor de sluitingsparameter. 

Als maat voor het gesloten zijn van de vliesklep 

wordt ook hier de sluitingsparameter ~ gebruikt. 

4-2 

Á = het minimale doorstroomoppervlak onder het vlies 
3

. 2 
het oppervlak van een loodrechte aortadoorsnede 

Om de waarde van de sluitingsparameter te bepalen 

kunnen twee methoden gebruikt worden: 

1. Het minimale oppervlak onder het vlies wordt be

paald uit het frontaal vastgelegde beeld; 

2. Het minimale oppervlak onder het vlies wordt be

paald uit het beeld dat via de aorta van de--bewe

gende klep wordt vastgelegd. 

Ad. 2: Op beelden, via het optiek ln de aorta van de 

vliesklep gemaakt, bleek het vlies pas zicht

baar te worden als de stand van het vlies la

ger ls dan de denkbeeldige verbindingslijn 

tussen het optiek en de achterste rand van de 

sinus. Zie figuur 4.1, paglna 4-3. 



optiek 

Figuur 4.1: Schematische voorstelling van de 

3-dimensionale aortaklep met optiek. 

1: Het vlies is tegen de achtergrond 

niet zichtbaar. 

2: Het vlies is zichtbaar. 

De sluitingsparameter heeft dan al een waarde van ~. 

circa 0,75, terwijl ook van de vlàeistof-vertr.a

gingstijd reeds een hele poos verstreken is. 

Daarbij rekening houdende met het feit dat bij de 

meeste vervormingen het vlies tijdens de vertra

ging deze waarde niet eens bereikt, moeten we con

cluderen dat deze methode voor de bepaling van 

vooralsnog niet de geijkte methode is. 

Uit de via het optiek vanuit de aorta vastgelegde 

beelden blijkt echter wel dat het vlies tijdens de 

vertraging meestal vlak, soms schuin, maar niet 

gekromd de aorta in beweegt. 

Voor de bepaling van A wordt dan ook verondersteld 

dat het vlies rèeht de aorta in beweegt. Zie fig. 

4.2. 

a 

Figuur 4.2: 

A 
I 

I 
A 

b 

a. Vooraanzicht van het 3-dimensionale 

model 7~n de aortaklep. 
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We willen het oppervlak onder het vlies nu uitdruk

ken als functie van de hoogte ho 

-<f> = 11 /2 

Er geldt: 0 = 2 J 
~ = Cf 0 

waarin: Cfo 
R-h = arcs~n 

R 

• R-h :_·r = 
sin <p 

Integratie 4 0 1 * tot R van van r 

= jj'l /2 

Hieruit volgt: 

2 
- (R-h)_ 

2 (R-h) (-

Met 4o2 volgt hieruit: 

R 

j rdrd<f 

r = r* 

levert met 4o3: 

<g = ii' /2 

J 
<f 

0 

( \ ::"'1• / ( R-h ) ) R 2 - ( R-h ) 2 0 0 = 2 - arcs~n 

R { . (R-h )~ tg are s ~n 'I 

Omdat het totale oppervlak van de aorta gelijk ~s 

aan ~ \i'R 2 , volgt: 

A = 1 - arcs~n 

R 

4-4 

4 0 1 

4o2 

4o3 

404 



Vaak is op het frontale beeld op de monitor het 

vlies niet als één lijn te zien, maar is er een 

boven- en een ondergrens te onderkennen. Dit is 

bijv, het geval als het vlies schuin de aorta ln 

beweegt. In dat geval wordt h bepaald als: 

h = 
h max. 

waarin: h 

h 

h 

+ h . mln. 

2 

= de 

= de max. 
het 

= de 
mln. 

het 

gemiddelde hoogte van het vlies 

hoogte van de novengrens van 

vlies 

hoogte van de ondergrens van 

vlies 

4. 2. 2 Het opmeten van d·~ vastgelegde experimentele ~ 

dragingen. 

De klepvliesg0dragingen en de daarbij behorende 

tijd worden m.b.v. video opgenomen; opmeting van 

de beelden gebeurt dan ook vanaf een monitor. 

Voor de hoogtebepaling wordt gebruik gemaakt van 

een schuifmaat. 

Bij de vastgelegde beelden van het vliesgedrag 

wordt daar waar het oppervlak onder het vlies het 

kleinst is de waarden h en h . bepaald. max. mln. 
De metingen worden bij geleidelijke lineaire ver-

traging van de hoofdstroom in de tijdsspanne van 

0 tot 10 seconden om de seconde bepaald. 

Voor bepaling van de bijbehorende snelheidsverlo

pen worden de breedten van de blokken, vlak na het 

tijdstip waarop ze gegenereerd ZlJn op acht ver

schillende plaatsen opgemeten. M.b.v. de anemo

meter wordt het snelheidsverloop op een schrij

ver continu geregistreerd. 

4.2.3 Verwerking van de numerieke gegevens. 

Uit de in par~graag 4.22 verkregen waarden voor de 

boogten als functie van de tijd, wordt voor alle 

opgenomen sluitingsgedragingen k bepaald. 
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Vanwege de herhalingen van deze situatie ZlJn dan 

bij één vervorm1ng van de sinus drie sluitingsver

lopen verkregen. Deze waarden worden net zo als in 

H.3 tot een verloop gereduceerd door de A-waarden 

behorende bij één tijdstip over die herhalingen te 

middelen. Uiteindelijk worden de gemiddelde À

waarden voor de optredende systematische fouten ge

corrigeerd.door op tijdstipt = 0 s, A= 1 te stel

len. 

De verkregen blokbreedten worden over ieder blok af

zonderlijk gemiddeld. Middeling over de herhalingen 

is niet mogelijk daar het tijdstip van genereren 

van de waterstofbellenblokken tijdens de verschil

lende herhalingen niet hetzelfde is. 

4.2.4 Bediscussiëring van de bewerkingsprocedure. 

Toevallige foutenbronnen bij de bepaling van k 

zijn (zie paragraaf 3.2.4): 

a. De plaats waar k bepaald wordt kan fout ZlJn. 

b. Fouten in de bepaling van h en h . kunnen max. mln. 
optreden 

~ T.g.v. de kromming van het beeld van de moni-

tor; 

T.g.v. h~t onduidelijk wordende beeld door het 

stilzetten van het beeld op de monitor; 

T.g.v. het aflezen van de afstand op de schuif

maat. 

c. Rekenfouten. 

De invloed van deze toevallige fouten wordt tegenge

gaan door per tijdstip de berekende ~ -waarden over 

de herhalingen te middelen. 

Systematische fouten bij de bepaling van À zijn 

(zie paragraaf 3.2.4): 

a. Fouten in de opstelling: 

1. Het vliesje is niet even breed als de aorta 

(afwijkirig maximaal 1f); 

2. Aan het vliesje zitten luchtbelletjes; 

3. T.g.v. de met de hoogte afnemende aortabreedte 

ondervindt het vliesje wrijving aan de wand. 

4-6 



b. Fouten in het videobeeld: 

1. Kleine perspectivische vertekening; 

2. Boven- en ondergrens van de bak zijn niet scherp 

te zien; 

3. T.g.v. spiegelende perspexvlakken bij de over

gang van aorta naar sinus is het vlies als het 

in dit scheidingsvlak hangt moeilijk te onder

scheiden. 

c. Fouten die optreden door vertekening van het: beeld 

op de monitor. 

d. Fouten in de bewerking: 

a 

1. Bij de berekening van ~ is eerst X berekend en 

daarna gecorrigeerd op 1. Bij berekeningen waar

bij eerst h gecorrigeerd werd, en aan de hand 

daarvan A berekend werd bleken afwijkingen van 

maximaal 1% op te treden. 

2. In paragraaf 3.1 is A gedefiniëerd als het quo

tiënt van minimaal doorstroomoppervlak en totaal 

aorta-oppervlak. Bij experimenten aan de 3-dimen

sionale opstelling bleek het vlies bij stationai

re topsnelheid iets d~ aorta 1n te hangen. Het 

ware misschien beter om dan ook À te definiëEen 

volgens het quotiënt van het minimaal doorstroom

oppervlak en het minimale stationaire doorstroom

oppervlak. Hierdoor komen de curven soms tot 10% 

lager te liggen. 

3. Bij de sluiting van het vlies bewegen de randen 

van het vlies tegen de aortawand, zie fig. 4.3. 

I 

A b 

Figuur 4.3: a. Doorsnede 3-dimensionaal model. 

b. Doorsnede A -A. 

Daardoor kan de bepaalde hoogte hoger zijn 

dan de werkelijke hoogte. 
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De invloed van de systematische fouten wordt ge

corrigeerd door op t = 0 s, À= 1 te stellen. 

Deze correctie bedroeg maximaal 0,014. 

4.3 Resultaten. 

4. 4. 

4. 4. 1 

In figuur 4.4, pagina 4-9, zijn de over de herhalin

gen gemiddelde sluitingsgedragen van het vlies als 

functie van de tijd en als functie van de vervorming 

weergegeven (Ä(v.t»,voor een geleidelijke vertraging 

van de hoofdstroom in 10 seconden van een topsnelheid 

- 2 I . I van 7.10 m snaar een snelheld van 0 ms. 

Uit het experimenteel gedrag blijkt: 

a. Het sluitingsgedrag bij geleidelijke lineaire ver

traging van de hoofdstroom wordt duidelijk beïn

vloed door de aangebrachte vervormingen. Evenals 

bij de experimenten aan het 2-dimensionale model 

treedt ook hier een lijnenwaaier op. De invloed 

van de vervorming blijkt het grootst te zijn voor 

-u<.. 0, 25. Voorv> 0, 25 lijken de vervormingen nage

noeg geen invloed op het sluitingsgedrag van het 

vlies te hebben. 

b. Het sluitingsgedrag voor de 3-dimensionale situa

tie heeft veel weg van dat in het 2-dimensionale 

geval. Ook hier blijft het vlies nagenoeg recht 

en roteert om de bevestigingsas. Tijdens de vlies

beweging lijkt ook hier achter het vlies een ge

bied van recirculatie te ontstaan. 

In de 3-dimensionale situatie bereikt de sluitings

parameter bij geleidelijke lineaire vertraging van 

de hoofdstroom in een onvervormde sinus dan een 

minimale waarde van circa 0,75. 

Conclusie en discussie. 

Conclusie. 

In de 3-dimensionale situatie blijken er voor vervor

mingen van de sinus tussen 0 ,25< 'V-< 1 geen noemens

waardige verschillen in het gedrag van het klepvlies 

te zijn. Het sluitingsgedrag wordt pas sterk beïnvloed 

bij vervormingen van de sinus kleiner dan 0,25. 
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4.4.2 Discussie; 

a. Het gedrag van het klepvlies lijkt tijdens een 

geleidelijke lineaire vertraging van de hoofd

stroom boven een bepaalde grens (V<0,25) nauwe

lijks een functie te zijn.van de vervorming. 

Dit gedrag is ongeveer hetzelfde als in de 2-

dimensionale situatie. 

b. De vliesklep lijkt in deze 3-dimensionale Sl

tuatie t.g.v. geleidelijke lineaire vertraging 

van de hoofdstroom slechter te sluiten dan bij 

gelijke vertraging in de 2-dimensionale situa

tie ~vergelijk daartoe de figuren 4.4 pagina 4-9, 

3.7 pagina 3-13 en 3.8 pagina 3-14). 

Mogelijke redenen hiervoor kunnen zijn: 

1. De wrijving van het vlies aan de aortawand. 

2. Een ander soort ruimte achter de vliezen 

(halve bol i.p.v. halve cylinder). 

c. Uit figuur 4.4 pagina 4-9, blijkt dat bij het 

einde van de vertraging voor alle vervormingen 

~-~ een relatief grote waarde heeft. Uit het 

videobeeld bleek tevens dat na beëindiging van 

de vertraging het vlies in een kleine tijd daar

na nog ver de aorta in beweegt. Dit duidt er 

mogelijkèrwijs op dat niet alleen de verplaat

sing van het vlies tijdens de vertraging van 

grote invloed is voor een vroegtijdige sluiting, 

maar ook de vliessnelheid op het einde van de 

vertragingsfase. 

Slechts een kleine terugstroming zou dan het ge

volg en eventueel nodig zijn om de sluiting te 

completeren. 

d. De nauwkeurigheid van de metingen is, uitgaande 

van de slechte beeldkwaliteit op de monitor en 

het relatief kleine aantal herhalingen zeker niet 

groot. Het ware misschien beter gewees~ om oo~ 

hier d€ getrokken krommen te vervangen door ee~ 

band. 
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Het is dan ook gewenst de experimenten over te 

doen op film, daar dit een veel nauwkeuriger ana

lyse mogelijk maakt. 

e Bij de experimenten aan de 3-dimensionale situatie 

bleek nagenoeg geen flapperen aan de vliezen op 

te treden. 
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H.5 VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN UIT EXPERIMENTEN 

AAN DE 2-DIMENSIONALE EN DE 3-DIMENSIONALE OPSTEL

LING. 

5.1 Resultaten en conclusies. 

Het sluitingsgedrag van het model van de aortaklep 

als functie van de vervorming van de sinus blijkt 

in de 2-dimensionale en de 3-dimensionale opstel

ling veel overeenkomst te vertonen:(2ie fig. 3.7 

pagina 3-13, fig. 3.8 pagina 3-14 en fig. 4.4 pa

gina 4-9): 

1. In beide gevallen treden soortgelijke lijnen

waaiers op; 

2. In beide gevallen lijkt een overgangsgebied aan

wezlg te zijn; voorv-waarden groter dan 0,25 

lijkt het sluitingsgedrag niet noemenswaardig 

beïnvloed te worden; bij lagerev-waarden wordt 

het sluitingsgedrag ernstig beïnvloed. 

Er ZlJn echter ook verschillen te noemen, nl.: 

1. In de 3-dimensionale situatie heeft de sluitings

parameter bij het einde van de vertraging over 

het algemeen een hogere waarde dan in de 2-dimen

sionale situatie; 

2. In de 3-dimensionale situatie treedt bij een 

topsnelheid in de aorta van 1.10- 2 m/s geen flap

peren op van het vlies, terwijl dit bij dezelfde 

snelheid 1n de 2-dimensionale situatie wel het 

geval is. 

Conclusie: 

Op grond van de resultaten lijkt de conclusie ge

rechtvaardigd dat het sluitingsgedrag van een vlies

klep bij geleidelijke lineaire vertraging van de 

hoofdstroom in de aorta weinig afhankelijk 1s van 

grootte en vorm van de sinus. Een relatief kleine 

sinusinhoud is noodzakelijk en voldoende om een 

redelijke kle~~luiting te ve~krijgen. 
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In de 2-dimensionale situatie evenwel lijkt op het 

einde van de systole een grotere sluiting gerealiseerd 

te zijn dan in de 3-dimensionale situatie. 

5.2 Reductie van de resultaten, verkregen bij experimen

ten aan de 2-dimensionale en de 3-dimensionale model

opstellingen. 

5. 2. 1 Inleiding. 

Door uitwerking van de experimenteel vastgelegde 

beelden, ZlJn een aantal over de herhalingen ge

middelde verlopen van Á verkregen als functie van 

de tijd en als functie van de aangebrachte vervor

mingen (À()), t)) . 

De verlopen bestaan, zoals weergegeven in fig~ 3.7 
pagina 3-13, fig. 3.8 pagina 3-14 en fig. 4.4 pagina 

4-9, uit lijnenwaaiers. 

In deze paragraaf wordt een methode aangegeven om 

deze waaiers m.b.v. een nader te definiêren dimen~i 

sieloze parameter te reduceren tot een band van 

waarden, welke gelegen is rond de sluitingscurve 

bij onvervormde sinus. Zie fig. 5.1 

Al'1, tl1,o 

0,9 

0,8 

0,7 

0' 0 '6 

0 0 

5-2 

t---r:rd ( s ) t i j d ( s ) 

a b 

Figuur 5.1: a; Lijnenwaaier. 

b: Gereduceerd verloop. 



Er wordt niet gepoogd een parameter te vinden die 

tot totale reductie leidt; er wordt slechts gepro

beerd aan te tonen dat reductie tot de mogelijkhe

den behoort. 

Ter reductie van de lijnenwaaier in fig. 5.1 a, pa

gina 5-2, tot een band rond r (1,t) ln fig. 5.1 b, 

pagina 5-2,definiëren we een functie ~ (v,t) zoda

nig dat: 

~ -Ä ( t) = ~ (V, t ) A ( 1>, t) 

K(t) -- de gereduceerde sluitingsparameter 

~l~t) = een nader te bepalen functie. 

De vraag is nu een geschikte vorm voor~('l),t) te 

kiezen. We stellen aan deze functie de volgende eisen: 

)<(1,t)= 

K(o,t) = Á.(1,t)/Ä(o,t)~ À(1,t) 

We Kiezen daarom voor~ de volgende vorm: 

'-"(v,t) = l\(1,t) + f(V) (1-t\(1,t)) 

De keuze van f(v) 1s nog open. 

Omdat bij stapvormige vertraging van de hoofdstroom 

het massatraagheidsmoment om de middellijn van de 

sinus een rol speelt hebben we voor f(V) gekozen: 

f (V) = ( J ( v) IJ ( 1 ) ) n 

waarin J(V) = het massatraagheidsmoment van de ver

vormde sinus 

J(1) =het massatraagheidsmoment van de on

vervormde sinus 

n = de macht. 

Uit 5.1 en 5.3 volgt dat de gereduceerde parameter 

\ *( t) A bepaald wordt volgens: 

A.*( t) = X ( v, t) ( ""'A ( 1 , t) - r.('IJ) ( 1- A( 1 , t)) ) 

5.2.2 Berekening van de functie f(v). 

De berekening van de functie f(v) voor de 2- en 3-

dimensionale situatie is uitgevoerd in app. 3. 
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Voor de 2-dimensionale situatie geldt,voor n = 1: 

f (V) = ~"';1 arcsin v + 
2
3 

m ( 2 .J + V) V 1- ))
2 

ll " 

waar1n V= dimensieloze vervorming sparameter. 

Voor de 3-dimensionale situatie geldt,voor n = 1: 

~ 
f(v) = a V(S-lJ) 

5.6 

5. 7 

In de onderstaande tabel ZlJn de met 5.4 berekende 

waarden voor f(v) behorende bij hun respektievelijke 

-·- --- v_e_r~~r_~~~~-=n voor n = r gegeven. 

5. 2. 3 

2-dimensionaal 3-dimensionaal 

V 
f ( v); n=1 'V f('U); n=1 

0 0 0 0 

0,0667 0,0567 0,1111 0,1389 

0,1333 0,1142 0,2222 0,2776 

0,2 0,1731 0,3333 0,4156 

0,4 0,3647 0,4444 0,5512 

o,6 0,5849 0,5556 0,6812 

o,8 0,8226 0,7778 0,9011 

1 '0 1 '0 1 '0 1 '0 

Resultaten. 

Met behulp van 5.5 en de daarbij behorende waarden 
Jf' 

van f(v) zijn de waarden van A (t) berekend voor: 

1. Stapvormige vertraging van de hoofdstroom in het 

2-dimensionale model bij een topsnelheid van 
-2 I A.- ( ) .. 5.10 ms. Als waarden voor 1 ,t ZlJn de m~b.v. 

het theoretische cylindermodel voorspelde waarden 

gebrui~t, eveneens uitgaande van een topsnelheid 

van 5.10- 2 m/s. Zie fig. 5.2 pagina 5-5; 

2. Geleidelijke lineaire vertraging van de hoofd~ 

stroom in het 2-dimensionale model bij een top

snelheid v~n 5.1 o- 2 m/s. -Als waarden voor J... ( 1 ,t) 

zijn de experimenteel bepaalde waarden voor de 

onvervormde sinus gebruikt. Zie fig. 5.3, pagina 

5-6; 

5-4 
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3. Geleidelijke lineaire VArtraging van de hoofd

stroom in het 3-dimensionale model bij een top

snelheid van 7.1 o- 2 m/s. Als waarden voor Ä ( 1 ,t) 

zijn de experimenteel bepaalde waarden gebruikt. 

Zie fig. 5. 4 pa@:ina 5-7. Bij 1 en 2 is gekozen 
-- - - - ·- --- - --- ~- -- --2 - ·-· 

voor een topsnelheid van 5.10 m/s vanwege een 

verminderde vers:toring t.g.v. het flapperen van 

het vlies. 

Uit de grafieken blijkt: 

a. De berekende gereduceerde waarden vormen een band 

om de theoretisch, respectievelijk experimenteel 

bepaalde verlopen van À(1 ,t). De berekende band 

bij geleidelijke vertraging van de hoofdstroom 

in het 2-dimensionale model maakt hierop een 

uitzondering. 

b. In alle gevallen ligt de berekende band niet sy

metrisch t.o.v. de bijbehorende À (1 ,t) waarden. 

c. De maximale bandbreedte bij 

2-dimensionaal model voor stapvormige vertra~~ 

ging is 0,13, 

2-dimensionaal model voor geleidelijke lineai

re vertraging is 0,21, 

3-dimensionaal model voor geleidelijke lineai

re vertraging is 0,17. 

d. In alle gevallen is de bandbreedte voor t ~ 2, 5 

seconden kleiner dan voor t > 2, 5 seconden. 

5.2.4 Conclusie en discussie. 

5.2.4.1Conclusie. 

Uit de ~rafieken blijkt dat met de gebruikte methode 

reductie van de~sluitingsgedragscurven voor vervorm

de sinussen mogelijk is en leidt tot een-band van 

waarden om de sluitingsgedragscurve die behoort bij 

een onvervormde sinus. 

De daartoe gedefiniëerde dimensieloze parameter f(v) 

als zijnde het quotiënt van het massatraagheidsmo

ment van de v~rvormde en onVervormde sinus lijkt 

evenwel niet optimaal geschikt te zijn. 

5-8 



5.2.4~2Discussie. 

a. Uit de banden blijkt dat de boven- en de onder

grens meestal gevormd worden door punten die 

behoren bij een sluitingsgedragscurve die in de 

hierbij behorende lijnenwaaiers ook een extreem 

verloop hebben. Zie fig. 3.7 pagina 3-13, fig. 

3.8 pagina 3.14 en fig. 4.4 pagina 4-9. 

Als deze extreme verlopen buiten beschouwing ge

laten zouden worden zouden de banden aanzienlijk 

smaller worden. 

b. De vereenvoudigde theoretische formule waaruit 

het sluitingsgedrag bij een stapvormige snelheids

arname van de hoofdstroom volgens het roterend

cylindermodel kan worden berekend (litt.4 ), be

vat naast de term voor het massatraagheidsmoment 

van de sinusinhoud nog een tweede massatraag

heidsterm, die een maat is voor de vloeistof 

onder het vlies die gedwongen wordt mee te rote

ren. De invloed van deze laatste term is buiten 

beschouwing gelaten, doch zou wel van belang kun-

nen Z~Jn. 

c. Verheffen van f(v) tot de macht n = ~ bleek bij 

stapvormige vertraging een aanzienlijke versmal

ling van de bandbreedte op te leveren. De hier

bij behorende band is in fig. 5.2 pagina 5-5 

weergegeven. De bepaalde bandbreedte was voor 

dit geval overal kleiner dan 0,1. 

d. Mogelijkerwijs heeft de bepaling van f( l)) vol

gens het quoti~nt van andere grootheden betere 

resultaten. 

Andere mogelijkheden zouden kunne,n z ~ J n: 

1. Het quotiênt van de vervormde sinushoogte en 

de onvervormde sinushoogte V . Deze moge

lijkheid bleek evenwel slechter te voldoen. 

2. Het quotiënt van vervormd volume van de si

' nus en het onvervormd volume van de sinus. 

Ook deze mogelijkheid bleek slechter te vol

doen. 

5-9 



c. Het quotiënt van het massatraagheidsmoment van 

de vrij roteerbare vloeistof bij vervormde Sl

nus en het massatraagheidsmoment van de sinus

inhoud bij onvervormde sinus. Zie fig. 5.5. 

"' , ' 
' 

I /" \ 
I I ·------------· 

Figuur 5.5: Schematische doorsnede van een ver

vormde sinus. 
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APPENDIX. 

A.1 BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE BLOKSPANNINGSGENERATOR. 

Het bijbehorende electrische schema van de schake

ling is afgebeeld in fig. a.1 .1 pagina A 1-2. 

De schakeling bestaat uit twee "timers" (NE 555) 

die, mits op de juiste manier gevoed, blokspannin

gen genereren. De tijd van optreden van deze blokjes, 

alsmede de tijdsduur van deze blokjes is d.m.v. twee 

potenti~meters instelbaar. De voedingsspanning van 

beide "timers" wordt door een zenerdiode (BZ X 550) 

op een constante waarde gehouden van 5,5 V. Hierdoor 

J.s de voedingsspanning van de "timers" onafhankelijk 

van de waarde van de aangelegde voedingsspanning op 

de schakeling. 

De rest van de schakeling bestaat uit een versterker

trap (drie transistoren) met als "·input", de. "out

put" van de timerschakeling. Om de schakeling onge

voelig te maken voor verwisseling van de (gelijk

spannings-) voedingsspanning (waardoor twee verster

kingstransistoren kapot gaan) wordt de voédingsspan

nJ.ng via een Graetz-schakeling op de schakeling ge

zet. 

Als outputsignaäl uit de blokspanningsgenerator krij

gen we nu een blokvormig signaal waarvan de hoogte 

te regelen is en gelijk is aan de waarde van de voe

dingsspanning van de schakelaar. Zie fig. a.1 .2. 
I 

u r:· r -voeding 

Figuur a.1 .2: De output van de blokspanningsgenera

tor. 

M.b.v. beide potentiometers ls afzonderlijk de fre

quentie van optreden van de blokspanningen, als ook 

de tijdsduur van een blok tijdens een periode, in

stelbaar. 
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A.2 DE STATIONAIRE EN INSTATIONAIRE GRENSLAAGVERGELIJKING. 

Het grenslaagverschijnsel wordt beschreven door de 

grenslaagvergelijkingen. Bij de afleiding van deze 

vergelijking veronderstellen we dat de karakteris

tieke lengtemaat L veel groter is dan de grenslaag

dikte ~. Hierdoor kunnen door ordegrootte-afschatting, 

litt.23, de Navier Stokes-vergelijkingen vereenvou

digd worden t?~ ~~ grenslaagvergelij~in~en. 

"\. 

!.A vu. "\' u ~ l ~ç> T V) 'Ju. - -'Jx. é)~ e 'd -1(. ~ d 1\, 

~ 
~ - 0 
t)~ 

~IJ- -+ dV - 0 -ox d~ 

Deze vergelijkingen werden voor de eerste maal afge

leid door Prandtl (1904). 

Een oplossing voor deze grenslaagvergelijking met 

randvoorwaarden: 

\A. = \) 
is voor een vlakke plaat afgeleid door Blasius: 

Hieruit volgt het onderstaande verband voor de 

grenslaagdikte: ~ 

hierin is:~ =maximale grenslaagdikte, gedefini

eerd als die waarde van y waarvoor 

u= 0,99 V. m 

L = de karakteristieke lengte waar~n 

de grenslaag gevormd wordt. m 

Re = dimensieloos getal van Reynolds 
= pvL . 

q 

We willen nu nagaan wat de insteltijd is van een 

tijdsafhankelijke situatie. Daartoe beschouwen we 

een stroming langs een vlakke wand waarbij de snel

heid stapvormig toeneemt op t = 0 van u = 0 tot 
0 

u = u c 

A 2-1 
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Dat geval wordt beschreven door de volgende verge

lijking: 

De oplossing van dit probleem (voor een oneindig 

uitgestrekte wand) is (litt. 23): 

u = \\b ~ ~y===.. · V4 YJ!p t' 

De grenslaagdikte ~. t groeit derhalve volgens: 
lnS 

~. = 4\5; 
1nst "\~ 

waarin: t. = grenslaagdikte m 1nst 

viscositeit Nm/s 2 
'1 = 

e = dichtheid kg/m 3 

t = tijd s 
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A.4 De formule van Witoszynski. 

Tijdens m~Jn afstudeerperiode lS ln het kader van 

het ontwerp van het buffervat van de 3-dimensiona

le opstelling een literatuurstudie verricht aan

gaande de eisen en de vorm van het buffervat. 

De gegevens zijn bijeen gebracht in een intern 

rapport (litt. 22). 

In een deel van dit rapport (litt. 22, pagina 16 

t/m 21) wordt gepoogd om de gedachtengang van 

Witoszynski (litt. 25), betreffende de afleiding 

van een formule voor de vorm van de tuit te ver

duidelijken. Deze gedachtengang wordt hier niet 

herhaald; wel wordt er een kleine rectificatie 

op dit rapport gegeven. 

Rectificatie: 

Daartoe dienen de eerste twee alinea's vervangen 

te worden door: 

Voor een potentiaalstroming ln een cylindersyme

trische stromingssituatie geldt de volgende dif

derentiaal vergelijking (litt. 14, 27): 

v24' ó'1" + ~/i' 0 
~r2 Jx2 

= 
r dr 

waarin: '\' = de stroomfunktie. 
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