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Samenvatting. 

De huidige diagnostiek van incontinentie vindt voornamelijk plaats in de kliniek. De 

behoefte om thuis de urineflow te registreren wordt steeds groter. In deze pilot-studie 

is een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een flowmeettechniek die ook buiten 

de kliniek kan worden gebruikt. 

Met behulp van een "hotfilm"-opnemer wordt informatie over het flowprofiel verkregen 

en door middel van weerstandsmetingen wordt informatie over de doorsnede 

verkregen. Combinatie van deze gegevens levert een maat voor de flow. 

Uit experimenten in KCI-oplossingen blijkt dat met behulp van het meten van de 

weerstand tussen twee electrodes, stralen tot 2mm met een nauwkeurigheid van 10% 

bepaald kunnen worden. 

De metingen verricht met behulp van een weerstandsbrug die gebruikt wordt als 

hotfilm, laten bij debieten van 0 tjm 15 mljs een weerstandsvariatie zien van ongeveer 

1 Ohm, die overeen komt met een temperatuursvariatie van 1 • C. Verdere studie is 

nodig om te beoordelen of de gebruikte weerstandsbrug geschikt is om het flowprofiel 

te bepalen. 

Combinatie van de twee methodes kan veelbelovende perspectieven bieden voor de 

bepaling van de urineflow ten behoeve van de diagnostiek van de incontinentie. 



Symbolenlijst met eenheden. 

x,y,z x, y ,z-coördinaten [m] 

ro inwendige straal buitenbuis [m] 

r; straal binnenbuis [m] 

rm straal waarbij snelheid annulus-stroming maximaal is [m] 

U, V snelheden in x,y-richting [ms-1] 

6 dikte temperatuursgrenslaag [m] 

~ gradientlengte snelheid in x-richting [s-1] 

s afschuifsnelheid [s-1] 

f frequentie [s-1] 

fw weerstandscoëfficient 

p druk [Pa] 
p vermogen [W] 

q warmte-stroomdichtheid [Jm-2s-1] 

Q debiet [mas-1] 

R electrische weerstand [Ohm] 

V spanning, potentiaal [V] 

stroom [A] 

stroomdichtheid [Am-2] 

n normaal-component van oppervlakte 

T temperatuur [oC] 

e dimensieloze temperatuur 

c concentratie [eq.m-a] 

CP soortelijke warmte bij constante druk [Jkg-1 oc-1] 

z impedantie [Ohm] 

~ dimensieloze y-coördinaat 

p soortelijke dichtheid [kgm-3] 

,., dynamische viscositeit [kgm·1s-1] 

Red Reynoldsgetal in een concentrische annulus 

(] specifiek geleidingsvermogen ram-1m-1] = [Sm-1] 

Àe equivalent geleidingsvermogen [m20hm-1eq.-1] 

À warmtegeleidings-vermogen [Wm-1 oc-1] 
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Hoofdstuk 1 : Inleiding en doelstelling. 

De huidige diagnostiek van incontinentie vindt voornamelijk plaats in de kliniek. Daar 

worden flows en drukken geregistreerd naar aanleiding van gebeurtenissen zoals 

drang, pijn, beweging, etc. 

Het blijkt dat de metingen verricht in de kliniek niet zo betrouwbaar zijn als metingen 

verricht onder normale leefomstandigheden zoals thuis. Daarom wordt er reeds 

ambulante diagnostiek van incontinentie verricht d.m.v. registratie van drukken 

(blaasdruk, urethradruk en rectaaldruk m.b.v. catheter-tip sensoren). 

Door deze verschuiving van metingen in de kliniek naar metingen thuis is er nu ook 

de behoefte om thuis het urineverlies en plasgedrag van incontinente patiënten te 

registreren. Tot nu toe zijn er geen meettechnieken bekend, die het mogelijk maken 

een betrouwbare ambulante urineflow-meting te realiseren. 

Dit afstudeerwerk is dan ook een onderzoek naar de mogelijkheden van een techniek 

die gebruikt kan worden voor een ambulante urineflow meting. Dit onderzoek wordt 

verricht i.s.m. bedrijven Bio interface uit Echt (fabrikant van uredynamische apparatuur) 

en Dräger Medical Electranies uit Best (fabrikant van druksensoren) die in deze sector 

van diagnostiek actief zijn. 

Het is de bedoeling om een urineflow sensor (debiet meting) te integreren in het reeds 

bestaande ambulante drukmeetsysteem. Dit kan gebeuren door: 

de integratie van een flow sensor in de sensorcatheter die gebruikt wordt voor de 

ambulante drukmetingen. Deze methode moet een continue registratie van de 

urineflow en dus ook de urinelek mogelijk maken. 

Deze flowmeter moet debieten kunnen meten van 0 tot 50 mljs bij een lichaamstem

peratuur van ca. 37 o en werktemperaturen van 10 tot 40 ° C. 

Vanuit een literatuuronderzoek wordt bekeken welke methoden daar geschikt voor zijn. 

Deze methoden kunnen daarna door middel van een korte beschouwing, bekeken 

worden op hun toepasbaarheid. 
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Hoofdstuk 2: Anatomie en fysiologie. 

In de volgende afbeelding wordt schematisch het lagere urinaire stelsel van de vrouw 

en de man getoond. 

Afbeelding 1: schematische weergave van het lagere urinaire stelsel (Ref: [1]) 

De volgende onderdelen zijn te herkennen: 

D: detrusor gladde spier; T: trigone; SM: urethra! gladde spier; OS: distal intrinsic 

urethra! sluitspier (dwarsgestreepte spier); PS: periurethral sluitspier (dwarsgestreepte 

spier van de pelvic floorjurogenital diafragma); BN: blaashals; P: prostaat klier; MU: 

urethra vlies; PU: penile urethra; EM: externe meatus; E: ejaculatory kanaal; 0: 

ureteral openingen; C: verbindingsweefsel. 

De blaas en de urethra zijn beide gespierd, zodat hun mechanisch gedrag gecontro

leerd wordt door het zenuwstelsel. De blaaswand bestaat voornamelijk uit een gladde 

spier, de detrusor. Die wordt gesplitst door de urethra en door de twee ureteral 

openingen die aan beide kanten aan de basis van de blaas gelegen zijn. Het 
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driehoekige gebied tussen de twee openingen is begrensd door een anatomische 

afwijkende gladde spier, de trigone. De functionele verschillen tussen de detrusor en 

de trigone zijn niet helemaal duidelijk, maar de mechanische eigenschappen van de 

blaas worden duidelijk bepaald door de detrusor. 

In de buurt van de opening van de urethra zijn de spiervezels van de detrusor meer 

geordend. Samen met delen van de trigene en van de urethra! gladde spier vormen 

ze de blaashals (bladder neck), het dichtst bij de blaas gelegen deel van de urethra. 

Deze spieren zijn van belang voor de opening van de blaashals, wanneer de detrusor 

samentrekt voor een urinelozing. 

De urethra is een distensibele, gedeeltelijk gespierde, gekromde buis. In rust liggen 

de wanden tegen elkaar aan en worden afgesloten door een plakkerige viskeuze 

vloeistof (afgescheiden door het urethra! slijmvlies), zodat de urethra waterdicht is, 

wanneer hij gesloten is. Tijdens een urinelozing opent de urethra zich. De dwarsdoor

snede wordt dan niet cirkelvormig en over de lengte van de buis krijgt deze niet overal 

dezelfde vorm. De urethra heeft een effectieve diameter van enkele millimeters. 

Bij vrouwen en mannen is er een duidelijk verschil in lengte van de urethra. Het laatste 

gedeelte van de mannelijke urethra, de penile urethra en de externe meatus zijn 

voornamelijk niet gespierd, zij worden zuiver als een passieve vloeistofgeleider 

beschouwd. Ook is bij de man de blaashals veel sterker ontwikkeld en is een gedeelte 

van de urethra verdikt door de prostaat klier. 

Incontinentie wordt vaak veroorzaakt door stoornissen aan onderdelen van het lagere 

urinaire stelsel, zoals stoornissen aan de blaas- of urethralspieren spieren of aan de 

prostaat klier (bij mannen een veel voorkomende kwaal). 
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Hoofdstuk 3: Stroming in een concentrische annulus. 

Bij een meting in de urethra wordt een 

catheter ingebracht. Om de stromings-

verschijnselen van deze configuratie te 

benaderen wordt in het stromingsmodel 

gebruik gemaakt van een concentrische 

annulus. 

Om inzicht te krijgen in de stromings-
L 

() 

verschijnselen wordt gekeken naar het Afbeelding 2: concentrische annulus 

Re-getal en de drukval per cm die in een 

concentrische annulus voorkomen voordebieten die variëren van 0 tjm 50 mljs. 

Re-getal als functie van het debiet a. (Ref: (2]) 

Het Re-getal geeft aan welke rol viskeuze effecten spelen en of de stroming laminair 

of turbulent is. Er is uitgegaan van een uniforme concentrische annulus (Afbeelding 2). 

In Afbeelding 3 valt te zien dat het Re-getal loopt van 0 tot ca. 15000 voor buiten

stralen r 0 van 2, 2.5 en 3mm en binnenstraal ri van 1 mm of ri van 1.25mm. 

Het Re-getal hiervoor wordt gegeven door: 

(1) 

met de dichtheid p =9.9*10+2 kg/m3, de viscositeit 77 =6.9*104 kg/ms bij 37 ·c. 
Bij een Re-getal van ca. 2300 slaat een buisstroming om van laminair naar turbulent. 

Afbeelding 3 laat zien dat dit gebeurt voor a ca. 10 mljs in de gevallen dat ri=1mm 

en r0 =2mm, r0 =2.5mm en r0 =3mm en in het geval dat ri=1.25mm en r0 =3mm. 
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Re afhankelijheid van Q 

0 10 20 30 

a (mVs) 

Afbeelding 3: Re-getallen in concentrische annuli. 

40 

Drukval per lengte-eenheid als functie van het debiet a. (Ref: [2]) 

Het turbulent worden van de stroming heeft belangrijke consequenties voor de drukval 

per lengte-eenheid. 

De drukval per lengte-eenheid dp/dx wordt gegeven door: 

[P~m] 

met fw de weerstandscoefficient. 

Voor een annulaire concentrische laminaire stroming wordt deze gegeven door: 

64 f = C1-
w Re 

0 

met C1 een constante getabelleerd in tabel 1. 

5 

(2) 

(3) 



En voor een annulaire concentrische turbulente stroming wordt fw gegeven (4000 < 

Re < 1 00000) door: 

f = 0.316 
w (Rec)114 (4) 

In Afbeelding 4 is de drukvaljcm als functie van het debiet a bekeken voor een 

uniforme annulaire concentrische configuratie met verscheidene combinaties van 

binnen- en buitenstralen. Hierin valt tussen a=10 mljs en 15 mljs een overgang in 

drukvaljcm te zien. Dit correspondeert met de overgang van laminaire naar turbulente 

stroming. 

dP/dx afhankelijkheid van Q 

1000 

~ a. 100 -

10 laminair-turbulent overgang 

0 
10 20 30 40 

a (mVs) 

Afbeelding 4: dpjdx als functie van het debiet a 
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Hoofdstuk 4: Theorie. 

Om tot een flowmeting in de urethra te komen is het nodig om de inwendige straal van 

de urethra en het stromingsprotiel te bepalen. Dit moet gebeuren zonder dat de 

urethra tijdens de flow vervormd wordt door de meetapparatuur, want dat zou een 

urinelek veroorzaken. Er is voor de volgende opzet gekozen. De straal wordt bepaald 

met behulp van een meting van de weerstand tussen twee ringvormige electrodes, die 

afhankelijk is van de hoeveelheid vloeistof tussen de electrodes. Het stromingsprotiel 

wordt bepaald met behulp van hotfilm anemometrie. Dit kan door de weerstandsbrug, 

die gebruikt wordt als drukopnemer, als hotfilm te gebruiken. 

A: Bepaling straal r o in een concentrische annulus. 

In Afbeelding 5 wordt schematisch een catheter in de overgang van blaas naar urethra 

weergegeven. In de catheter zijn 2 paar electrades a en b aangebracht waarover een 

wisselspanning V0 (t) staat. De weerstanden R8 en Rb worden gemeten. 

Blaas 

Afbeelding 5: Schematische weergave van de blaas-urethra overgang met geïmplan
teerde catheter 

Electrodepaar a bevindt zich in de blaas, die in deze modellering voorgesteld wordt 
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als een groot reservoir. Dit electrodepaar a in de blaas is nodig om het steeds 

wisselende geleidingsvermogen van de urine te bepalen. Met electrodepaar b kan dan 

de weerstand tussen de 2 electroderingen bepaald worden, wat een maat is voor de 

inwendige straal van de urethra tijdens de urinelozing. 

Er wordt aangenomen dat de urethrawand niet bijdraagt tot de geleiding, omdat het 

specifieke geleidingsvermogen van de oplossing veel groter is dan het specifieke 

geleidingsvermogen van de wanden (a oplossing > > awand). 

Er wordt gebruik gemaakt van de Laplacevergelijking om de weerstand tussen de 

electredes te berekenen: 

v'!V=O [V Jm2j (5) 

j =-aVV [A Jm2j (6) 

met V de potentiaal, j de stroomdichtheid en de randvoorwaarden dVro/dr I r=ro = 0 

en de spanning op de electrode V = Vi. 

De stroom I door de electrode wordt bepaald door: 

I= f< j.n )dS [A] (7) 
s 

Nu maken we alles dimensieloos d.m.v.: 

r' = !_, b' = b R' = R r1a, V'=~ 1'=-'-, ' v.' r,~a fl fl I 
(8) 

/.. = ro L' = .f_ en S'= S 
0 ' r, r, r, 

met b de breedte van de electrode-ring (zie Afbeelding 5), L de afstand tussen de 

electrodes, R de weerstand tussen het electrodepaar en S het oppervlak waarover 

geïntegreerd wordt. Dit leidt tot het volgende resultaat voor R': 
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R I V' =- = 
J' 

V' 

f (V'V',n)dS' 
(9) 

s 

De twee limietgevallen r0 ' > > 1 en r0 '-1 < < 1 worden bekeken. Daarvoor is het 

belangrijk dat r0 ' > > b' en L' > > b'. 

- In het eerste limietgeval r0 ' > > 1, kunnen we de electrades beschouwen als twee 

delen van boloppervlakken. Dit is een tamelijke grove benadering, maar het gaat hier 

om het globale gedrag. Voor een bol met straal rb' geldt: 

aV' V' 
- =--

al" 1" 
(10) 

We schatten de spanningsgradient óV' 1 ór' op de electrode oppervlakken nu af door 

deze gelijk te stellen aan -V'/r'. 

De stroom I' kan dan bepaald worden door te integreren over het electrode-oppervlak, 

dit geeft voor de integraal in (9): 

11 = f (V'V',n )dS' = f dV' dS1 = 21t Vj' b1 

s s dr' 
(11) 

waardoor de volgende relatie tussen R' en b' ontstaat, wanneer er rekening mee wordt 

gehouden dat we te maken hebben met 2 electrodes: 

R' = _1_ 
1tb' 

(12) 

- In het andere limietgeval, r0 '-1 < < 1, ontstaat een homogeen veld binnen de 

concentrische annulus. Er is dan ook een oplossing voor de oppervlakte integraal in 

(9). Deze wordt berekend door te realiseren dat de stroom die door het electrode

oppervlak loopt, ook door het vlak tussen de electrodes, loodrecht op de buislengte 

moet lopen: 
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Dit geeft voor A': 

I' = J (V'V',n )dS' = 2x V'(~ • -1) 
s L 

R' = __ L_'_ 

2n(la
2 
-1) 

(13) 

(14) 

Dit is een expliciete relatie tussen A' en r0 ' en zodoende kan aan de hand van een 

weerstandsmeting de straal bepaald worden. Dit gebeurt door het "specifieke" (tussen 

aanhalingstekens omdat de electrodes-canfiguratie niet exact gedefinieerd is) 

geleidingsvermogen a te bepalen aan de hand van een weerstandsmeting in de blaas 

(r0 ' > > 1) en vervolgens met behulp van het bepaalde "specifieke" geleidingsvermo

gen en de weerstand tussen electrodepaar b (r0 '-1 < < 1}, r0 te berekenen: 

[m2j (15) 

Hier moet zeker in de gaten worden gehouden dat de weerstand Rb omgekeerd 

evenredig is met r/. 

Electrisch geleidingsvermogen van vloeistoffen.(Ref: [4]) 

Uit het voorgaande zien we dat het belangrijk is dat we het electrische geleidingsver

mogen van een oplossing kunnen bepalen. Het electrische geleidingsvermogen van 

een oplossing is de reciproke waarde van de electrische weerstand en wordt gemeten 

in reciproke ohm's. Deze is een maat voor de beweeglijkheid van de ionen in de 

oplossing en is o.a. afhankelijk van de temperatuur (omdat de viscositeit temperatuur

afhankelijk is), de concentratie en de de soort electrolyt. 

Specifiek geleidingsvermogen (a) van een electrolytoplossing. 

Dit is het geleidingsvermogen van de oplossing bij gebruik van twee electroden die elk 

de eenheid van oppervlak (1 m 2
) bezitten en die een afstand van 1 m. van elkaar 
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verwijderd zijn. Praktisch betekent dit dat we electrode-oppervlak 0 en afstand I tussen 

de electroden moeten kennen, a kunnen we dan berekenen met de volgende formule: 

I a=--
ORx 

(16} 

Bij meting blijkt a toe te nemen met toename van de concentratie electrolyt, hetgeen 

te verwachten is, omdat meer ionen per mz aangetroffen zullen worden. 

Equivalent geleidingsvermogen (l8 ) van een eletrolytoplossing. 

Bij grotere verdunning zal het geleidingsvermogen iets afnemen als gevolg van de 

afname van de concentratie. Maar door betere splitsing van de beschikbare moleculen 

bij grotere verdunning zal dit minder dan lineair afnemen. Daarvoor is het begrip 

equivalent geleidingsvermogen ingevoerd. 

Het equivalente geleidingsvermogen l 8 van een electrolyt is het geleidingsvermogen 

dat wordt veroorzaakt door ionen die afkomstig zijn van 1 kg. equivalent electrolyt, dat 

in V m3 is opgelost, indien de afstand tussen de electrodeoppervlakken 1 m bedraagt. 

In formule: 

a l =
tl c 

Met a het specifieke geleidingsvermogen en c de concentratie in eq.jm3. 

(17} 

Dit betekent dat bij grote verdunning l 8 = a 1 c vrijwel gelijk blijft en dat bij grotere 

concentraties l 8 kleiner wordt omdat a minder dan evenredig toeneemt met de 

concentratie. 

Op deze manier kan bijvoorbeeld ook de mate van dissociatie van electrolyten in 

oplossingen bepaald worden. 

Electrolyten kunnen onderverdeeld worden in 2 groepen: zwakke electrolyten, die 

gekenmerkt worden door verminderde dissociatie bij hogere concentraties, en sterke 

electrolyten waarbij de verminderde dissociatie bij hogere concentraties veroorzaakt 

wordt door inter-ionische reakties. Deze raakties leiden tot een zogenaamde ion-
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atmosfeer van tegengesteld geladen deeltjes rond de ionen in de oplossing. 

Deze ion-atmosfeer heeft 2 effecten: 

- Relaxatie effect. 

Wanneer het centrale ion in een discrete richting beweegt, zal de ion-atmosfeer 

voortdurend afgebroken en opgabouw moeten worden. Het verdwijnen van de ion

atmosfeer en de opbouw van een nieuwe vraagt enige tijd. Deze relaxatie-tijd ligt, 

afhankelijk van de concentratie, in de orde van 1 o-7 tot 1 o-9 sec. Het centrale ion zal 

daarom een asymmetrische ion-atmosfeer hebben. Dit betekent ook dat de interactie

krachten tussen centrale ion en atmosfeer niet in alle richtingen gelijk zullen zijn. 

Zodanig ontstaat er een electrisch veld dat tegengesteld zal zijn aan het uitwendige 

veld, daardoor zal de beweging van het centrale ion vertragen. 

- Electrophoretic effect. 

Dit effect is het gevolg van het feit, dat in een electrisch veld het centrale ion en de 

ion-atmosfeer in tegengestelde richting bewegen. Zowel het centrale ion als de ionen 

uit de atmosfeer slepen moleculen met zich mee, met als resultaat een vertraging van 

hun eigen beweging. 

Verder speelt de frequentie van de opgelegde spanning tussen de electrades ook een 

rol. Wanneer de oscillatie periode vergelijkbaar wordt met de relaxatietijd zal de 

asymmetrie van de ion-atmosfeer afnemen en het relaxatie effect verdwijnen, omdat 

door de hoge frequentie de ion-atmosfeer minder zal vervormen. Het equivalente 

geleidingsvermogen zal hierdoor toenemen. 

Deze effecten zullen ook in de urine plaatsvinden, omdat urine een oplossing is waarin 

zich zowel zwakke als sterke electrolyten bevinden. 
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B: Het stromingsprotiel in een concentrische annulus. 

In Afbeelding 6 kunnen we de ver

schijnselen en grootheden zien die 

een rol spelen bij hotfilm anemo

metrie. 

Deze zijn belangrijk bij het bepalen 

van het stromingsprotiel in een 

concentrische annulus. Om dit te 

kunnen bepalen is het belangrijk, 

dat we weten welke vermogens 

door de hotfilm gedissipeerd war- Afbeelding 6: stroming langs een hotfilm 

den en welk vermogen richting 

vloeistof gaat. 

Bij de berekening van de vermogens die gedissipeerd worden bij hotfilm anemometrie 

gaan we uit van de Van Karman integraalmethode (Ref: [3]), toegepast op de 

convectie-diffusievergelijking voor het transport van warmte: 

uOO + y.OO = A êPa 
ax ay ay2 

(18) 

(19) 

met T w de temperatuur van de wand van de hotfilm, Tv de temperatuur van de 

aanstromende vloeistof, l het warmtegeleidingsvermogen, p de dichtheid en cP de 

soortelijke warmte van water bij 37 ·c. 
De Van Karman methode komt hier op neer dat vergelijking (18) over de thermische 

grenslaagdikte ó (x) geïntegreerd wordt. Daarbij wordt v geëlimineerd door gebruik te 

maken van de massabehoudswet: 
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(20) 

Dat leidt tot de volgende vergelijking: 

d 
600 ae - J u(6-1)dy = -A-10 dx 0 ay 

(21) 

Indien ó < < L" (gradientlengte snelheid) kunnen we het snelheidsprotiel benaderen 

door een lineair verband u= Sy en volgt: 

d 6<~ ae - f S(6-1)ydy = -A-10 dx 0 ay 
(22) 

Met S de afschuifsnelheid die nog een functie van x kan zijn. 

We gaan dit toepassen op een "hot-film", met lengte L, breedteden oppervlakte F, 

in de wand van een buis (Afbeelding 6). We nemen S nu onafhankelijk van x en 

voeren een vormfunctie f(~) in voor de dimensieloze temperatuur: 

6-1 = (60 -1)f(~). ~ = f· f(O) = 1, f(1) = 0, 60 = 6
0
(x,O) (23) 

Met parameter ~ als de dimensieloze y-coördinaat. 

Als (23) gesubstitueerd wordt in (22) komen we tot: 

met 

6 

a = jt(~)~~ 
0 

14 

(24) 

(25) 



Neem S(x) ="constant" en 80=0 dan: 

~3 = _Af
1
(0)3x 

a.S 2 

De warmtestroom-dichtheid wordt gegeven door: 

[mS] (26) 

Met (27) kunnen we q berekenen als we 6 kennen. Deze kunnen we bepalen aan de 

hand van (26). 

Voor de vormfunctie f(~) wordt aangenomen dat f{~)= 1-~ , 

1 

dan is f'(O) =-1 en ö =( 
3
!x> -i [m] . 

De vermogensafgifte wordt berekend door q te integreren over het oppervlak F: 

3 s .! 
p = -A..(T. - T .J(-) 3 

4 V 3AL 
[~s] (28) 

De enige onbekende in deze vergelijking is S, de afschuifsnelheid aan de hotfilm. In 

een concentrische annulus kan deze sterk variëren met binnenstraal ri, buitenstraal r 0 

en het debiet a. 

In een laminaire stroming geldt de volgende vgl. voorS (Ref: [2]): 

[1/s) (29) 

Hierin is C1 gegeven voor diverse annuli (tabel 1). 
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In een turbulente stroming geldt (Ref: [5]): 

[1/s) 
(30) 

met fw de weerstandscoëfficient: 

(31) 

en 

[m] (32) 

Hierbij zijn r mt en r mi de stralen waarbij de snelheid van de stroming maximaal is bij 

respectievelijk turbulente en laminaire stromingen (Voor volledige afleiding zie 

Appendix C). 

Voor annuli met r 0 /ri < 3 is k gelijk te stellen aan 1 (zie tabel 2). 

De vermogens die in diverse annuli in een stroming gedissipeerd worden zijn 

weergegeven in Afbeelding 7 en de daarbij behorende getalwaarden zijn getabelleerd 

in tabel3. 
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~ 
E 
E 

~ 
a.. 

0 

Vermogensdissipatie 

1 

ri-1 , ro-2mm 

.............. Laminair-turbulent overgang 

2 3 
(Times 1 E-5) 

Q(m3/s) 

4 

Afbeelding 7: vermogens die gedissipeerd worden bij hotfilm anemometrie in diverse 
annuli 

17 



Hoofdstuk 5: Opstelling en meettechniek. 

A: Meting van de impedantie tussen electrades in KCI-oplossingen. 

Voor deze metingen is gebruik ge

maakt van een probe gecon

strueerd bij Dräger Medical Elec-

tranies B.V .. Deze bestaat uit 2 

ringen van RVS 16 (ri = 1 mm en 

b = 1 mm) bevestigd op een ca

theter (zie Afbeelding 8), die op 

verschillende afstand van elkaar 

kunnen worden gepositioneerd 

Catheter 

L 

door telkens stukjes cathetermate- Afbeelding 8: probe gemaakt bij Dräger Medical 

riaal, met verschillende lengtes, Electronics. 

tussen de 2 ringen te plaatsen. 

Er is onderzoek verricht naar het 

gedrag van de impedantie tussen 

de 2 ringen in KCI-oplossingen 

(gemaakt door een hoeveelheid 

analytisch zuiver KCI toe te voe

gen aan ongeveer 1 liter gedemi

neraliseerd water) in afhankelijk

heid van temperatuur-, frequentie-, 

concentratie en de afstand L tus-

+ -

HP4800A-
Veca Impedantie meter. 

Verwannlngselement 

sen de electrodes. De metingen Afbeelding 9: opstelling weerstandsmeting 

worden verricht door de oplossing 

in een bekerglas te verwarmen en homogeen van temperatuur en concentratie te 

houden door een roerelement te gebruiken (zie Afbeelding 9). 
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Vervolgens wordt de afhankelijkheid van de impedantie tussen de 2 ringen en de 

inwendige straal van een buis-catheter-systeem bepaald door metingen te verrichten 

in buisjes met 10 verschillende inwendige buisstralen. Omdat de positie van de 

catheter binnen de buis niet precies te bepalen is, wordt gekeken naar de minimale 

en maximale waarde van de impedantie binnen de buis. Hiermee wordt ook bekeken 

wat de invloed is van het niet concentrisch gelegen zijn van de catheter. 

B: Meting van de flow in een concentrische annulus. 

Voor deze metingen wordt gebruik 

gemaakt van de weerstandsbrug, 

die· ook gebruikt wordt als drukop-

nemer (zie Afbeelding 10). Deze 

brug is in een Si-plaatje verwerkt, 

dat de mogelijkheid heeft om te 

vervormen. Doordat bij drukver

schillen of verhitting de brugweer-

standen vervormen, zal ook de s + 

totale weerstand van de brug Afbeelding 10: gebruikte weerstandsbrug 

veranderen, wat een maat is voor 

de druk of temperatuur. 

De weerstandsbrug heeft een 

ingangsweerstand van ongeveer 

1400 Ohm en is zodoende ook 

geschikt voor hotfilm anemome

trie. Over de ingang kan een 

spanning V van maximaal 6 Volt 

gezet worden. Daardoor kan er in 

de brug maximaal een vermogen 

van ongeveer 25 mW. gedissi-

peerd worden. Afbeelding 11: constructie meetstangetje 

Als de brug als hotfilm gebruikt 
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wordt, zijn alleen de ingangsspanning V en ingangsstroom I van belang. Als de brug 

als drukopnemer gebruikt wordt, is de uitgangsspanning S een maat voor de druk. 

Om vervolgens de brug als een hotfilm in een concentrische annulaire stroming te 

gebruiken, is de sensor met daarop de weerstandsbrug zodanig in een stangetje 

(ri = 1.25mm) bevestigd, dat het oppervlak ervan in een vlak ligt met het oppervlak 

van het stangetje (zie Afbeelding 11). Door stripjes langs het stangetje te plakken 

wordt de opnemer concentrisch in de meetbuis (r0 = 3mm) gepositioneerd. 

Rota flowmeter 

Thennometer 

Stabilisatie-/ drukvat 

Voltmeter I Ohmmeter 

Stroommeter 

Voorraadvat 
metpomp 

Afbeelding 12: volledige opstelling voor flowmeting 

Uiteindelijk wordt het meetstangetje in de hele meetopstelling geplaatst (zie 

Afbeelding 12). Deze bestaat uit een stabilisatievat, dat ervoor zorgt dat de trillingen 

veroorzaakt door de pomp worden uitgedempt en dat tevens dient als drukvat zodat 

debieten van 0 tfm 50 ml/s bereikt kunnen worden. Vanuit het stabilisatie-/drukvat 

loopt de vloeistof (water) naar de meetsectie waar de weerstand van de brug gemeten 
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wordt, alsmede de temperatuur en het debiet gemeten worden. Uiteindelijk komt de 

vloeistof terecht in het voorraadvat. Daarin bevinden zich een dompelaar, om de 

temperatuur van de vloeistof in te stellen, en een pomp om de vloeistof naar het 

stabilisatie-/drukvat te pompen. 

De weerstand van de brug wordt bepaald door de ingangsspanning en -stroom te 

meten en hiervan het quotiënt te berekenen. Omdat deze weerstand ook nog 

temperatuurafhankelijk is, wordt vlak achter de brug d.m.v. een precisie thermometer 

de temperatuur gemeten. Voor deze temperatuurafhankelijkheid kan in de praktijk 

gecorrigeerd worden door de brug ook als temperatuurmeter te gebruiken. 
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Hoofdstuk 6: Resultaten. 

A: Meting van de impedantie van KCI-Oplossingen. 

Op de volgende pagina's worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar 

de verscheidene weerstands-aspecten van KCI-oplossingen. Er wordt gekeken naar 

de afhankelijkheid van de weerstand (dus tevens het geleidingsvermogen) van de 

temperatuur, de concentratie, de frequentie, de afstand tussen de electrodes, 

inwendige buisdiameter en de positie binnen een buis. Dit geeft een indicatie van wat 

we in de urethra mogen verwachten. 

Om te corrigeren voor een eventuele afwijking van de gebruikte precisie thermometer 

wordt gebruik gemaakt van de ijkkromme (CTD) (zie Afbeelding 13). 

"'40 

0 
0 
'-"'JO 

:a:: 

Thermometer ijking 

5 10 

T afgelezen e C) 

Afbeelding 13: ijking precisie-thermometer door CTD 

Met Tafgelezen de temperatuur weergegeven door de precisie thermometer en T werkelijk 
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de temperatuur zoals die door de CTD is vastgesteld. 

Omdat de ijking is uitgevoerd tot een temperatuur van 27 o C, is de ijkkromme tot 27 

° C gefit door Matlab en geëxtrapoleerd naar hogere temperaturen. Dit geeft de 

volgende 2e graads kromme: 

Twerkeliik = -1.9292e-3 * Tatgeleze/ + 1.0640 * latgelezen- 0.6146 (Tin OC). 

In de komende figuren wordt telkens de werkelijke temperatuur aangegeven en 

zijn de afmetingen van de ringvormige electrodes r1 = 1 mm en b = 1 mm. 

De afmetingen van de electredes kunnen een belangrijke invloed uitoefenen op de 

resultaten. Omdat er geen onderzoek verricht is naar de rol die deze afmetingen 

spelen, worden deze aspecten verder buiten beschouwing gelaten. 

De metingen zijn verricht met de probe, afgebeeld in Afbeelding 8 en in de opstelling, 

afgebeeld in Afbeelding 9. Verder zijn de metingen van abs(Z) en arg(Z) verricht met 

een vector-impedantie meter (HP 4800A) 
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-Invloed temperatuur. 

Temperatuur invloed 
250 -20 

240 -21 

230 -22 

- 220 (I) -23 E .c 
Q. 210 * abs(Z) -24 
~ 0 arg(Z) ~ (I) 200 -25 .0 ~ as 

190 -26 

180 -27 

170 -28 

160 -29 

15025 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 
-30 

T (°C) 

Afbeelding 14: invloed temperatuur op Z (10.0 g KCI opgelost in 998 mi gedeminera
liseerd water, f = 25kHz, L = 10.7 mm, ri = 1mm, b = 1mm) 

Afbeelding 14 toont duidelijk aan dat abs(Z) ca. 30% afneemt als de temperatuur van 

de oplossing 20 • C toeneemt. Dit is wel te verwachten omdat de viscositeit van de 

oplossing afneemt als de temperatuur toeneemt. Daardoor zal de beweeglijkheid van 

de ionen toenemen. 
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-Invloed frequentie. 

Frequentie invloed 
2600 0 

2400 -5 

2200 -10 

2000 -15 - -20 Ë 1800 

Q. 1600 -25 

g 1400 
-30 g 

6') * abs(Z) -35 .c 1200 ra as 
0 arg (Z) -40 

1000 
-45 

800 -50 
600 -55 
400 -60 

200 -65 

1.~+02 1.08+03 1.08+04 1.0e+05 1.0e+-d2 

Frequentie (Hz) 

Afbeelding 15: invloed frequentie op Z (10.0 g KCI opgelost in 996 mi gedeminerali
seerd water, T ca. 37 ·c, L = 10.7 mm, ri = 1mm, b = 1mm) 

In Afbeelding 15 valt te zien dat arg(Z) toeneemt als de frequentie hoger wordt, abs(Z) 

wordt kleiner. Vanaf 20kHz is abs(Z) weinig afhankelijk van de frequentie. Daarom 

wordt in de metingen gebruik gemaakt van een frequentie van 25kHz (in de praktijk 

nog makkelijk te realiseren) bij een temperatuur van circa 37 • C (ongeveer lichaams

temperatuur). 

Om te kijken of in urine dezelfde frequentie-afhankelijkheid heerst, is een meting 

uitgevoerd in urine (zie Afbeelding 16). 

Er is een verschil in abs(Z) van de KCI-oplossing en urine waar te nemen, veroorzaakt 

door o.a. het verschillend zijn van het specifieke geleidingsvermogen (a urine is ca. 31.5 

mSjcm en aaplossing is ca. 20.5 mSjcm). 

Verder zullen, door de aanwezigheid van diverse electrolyten in urine, de ion-

25 



Frequentie invloed in urine 
5500 10 

~r---------------------------------~L---+ 0 

4500 

(;)'4000 
E 
(53500 -ti3000 
~ 

1111 2500 

2000 

1500 

1000 

500 

1.~+02 1.0e+03 

* abs (Z) 

0 arg (Z) 

1.0e+04 1.0&+05 

Frequentie (Hz) 

·10 

-20 

-30 

-40 

-50 

-60 

-70 

1.0e+-ef 

~ 
~ 

Afbeelding 16: meting frequentie invloed op Zin urine (L = 10.7 mm, ri = 1mm, 
b = 1mm, T ca. 37 OC) 

atmosferen die om de ionen gevormd zijn, verschillend zijn. Daardoor zal de relaxatie

tijd in urine verschillend zijn van de relaxatie-tijd van een KCI-oplossing. 

Afbeelding 15 en Afbeelding 16 vertonen beiden een overeenkomend dalend verloop 

van abs(Z) en een een toename van arg(Z) naarmate de frequentie toeneemt. 
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-Invloed concentratie. 

1000 

900 

800 
';)' 
E 700 ..c 
Q. 
Ei 600 

.! as 500 

400 

300 

200 

100 0 5 

Concentratie invloed 

10 15 

* abs(Z) 

0 arg(Z) 

20 25 

zoutgehalte (g KCI/985 mi gedemineraJiseerd water) 

0 

-5 

-10 

-15 

-20 ~ 
Ja 

-25 

-30 

-35 

30-40 

Afbeelding 17: invloed concentratie op Z (KCI opgelost in 985 mi gedemineraliseerd 
water, f = 25kHz, T ca. 37 oe, L = 10.7 mm, ri = 1mm, b = 1mm) 

In Afbeelding 17 valt te zien dat abs(Z) sterk afneemt (zie ook discussie) met de 

toename van het zoutgehalte, dus tevens met de concentratie. Dit is te verwachten 

omdat met het toenemen van het zoutgehalte er ook meer ionen in de oplossing 

komen. In de metingen van Z (Afbeelding 14 t;m Afbeelding 20) wordt uitgegaan van 

10.0 g KCI in circa 1000 mi gedemineraliseerd water omdat dan de geleiding goed is 

maar de oplossing nog lang niet verzadigd. Verder is dit in dezelfde grootteorde als 

het zoutgehalte in de urine. 
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-Invloed electrode-afstand. 

Bij de constructie van de probe is de mogelijkheid open gelaten om de electrodeaf

stand L te variëren (probe is geconstrueerd uit 2 over elkaar geschoven catheters, met 

op elke catheter 1 electrode ring). 

Invloed electrode-afstand 
170 -20 

168 

166 -21 

Ui' 164 E 
Q, 162 -22 e: N' 
ft> 160 -.Q 

~ as 
158 * abs (Z) -23 

156 0 arg(Z) 

154 -24 

152 

150 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
·25 

afstand tussen electroeles (mm) 

Afbeelding 18: invloed electrode-afstand op Z (10.0 g KCI opgelost in 996ml 
gedemineraliseerd water, f = 25 kHz, r1 = 1 mm, b = 1 mm, T ca. 37 o C) 

De verschillen in Z die in deze afbeelding te zien zijn, zijn even groot als de 

afleesonnauwkeurigheid (.!1abs(Z) = 5 Ohm, .!1arg(Z) = 1 o ). Uit deze afbeelding blijkt 

dan ook de rechtvaardiging voor het "bol" model beschreven in de theorie. De afstand 

tussen de electredes is in een reservoir niet van invloed op de impedantie die door de 

electrades wordt gezien. Alleen als de electrades elkaar dichter dan 6 mm naderen, 

begint dat de resultaten te beïnvloeden (daarbij zijn ook de dimensies van de 

electrades van belang). 
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-Invloed inwendige straal buitenbuis r 0 • 

3000 

2700 

2400 

0' 2100 
E .c 
Q. 1800 
g 
.! 1500 
ca 

1200 

900 
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300 

01 1.2 1.4 

Invloed straal buitenbuis 

1.6 1.8 

* abs (Z) minimaal 

0 abs (Z) maximaal 

0 arg (Z) 
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inw. straal buitenbuis (mm) 
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-15 

Afbeelding 19: invloed inwendige straal buitenbuis r 0 op Z (1 0.0 g KCI opgelost in 993 
mi gedemineraliseerd water, f = 25kHz, T ca. 37 oe, L = 10.7 mm, ri = 1mm, 
b = 1mm) 

Afbeelding 19 toont het resultaat van de meting van de weerstand in buisjes met 

diverse inwendige stralen. Dit, om te onderzoeken of aan de hand van de weerstand 

tussen de electredes iets verteld kan worden over de inwendige straal van een buis. 

In Afbeelding 19 wordt ook gekeken naar de invloed van de positie van de probe 

binnen de buis. Er wordt gekeken naar de minimale en maximale impedantie binnen 

een buis door de probe heen en neer te bewegen. Hieruit kunnen de maximale 

grenzen bepaald worden waarbinnen de straal van de buis, binnen een bepaalde 

nauwkeurigheid, berekend kan worden. 

Tot r0 = 2 mm is er nog sprake van een duidelijk meetbare afhankelijkheid tussen de 

impedantie en de straal (met een nauwkeurigheid van 10%), daarna wordt de 

eenduidigheid tussen weerstand en inwendige straal steeds kleiner. Dit biedt 

perspectieven voor een straalbepaling aan de hand van een weerstandsmeting. 
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Om deze metingen te vergelijken met de theorie, zijn er berekeningen uitgevoerd met 

het softwarepakket SEPRAN. Deze berekeningen zijn oplossingen van de Laplacever

gelijking met bijbehorende randvoorwaarden (Voor een volledige beschrijving zie 

appendix D). In Afbeelding 20 zijn de berekende weerstanden vergeleken met de 

gemeten waarden van abs(Z) (daarbij wordt de bijdrage van arg(Z) verwaarloosd). Het 

valt op dat de waarden van abs(Z) voor kleine stralen sterk verschillen van de 

berekende R en voor grotere stralen vrij goed overeenkomen met de berekende R. 

1000 

Invloed straal buitenbuis 

* abs(Z) minimaal 

a Re (Z) berekend 

0+---~--~----~--~--~----~--~--~----~--~ 
1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 

inw. straal buitenbuis (mm) 

Afbeelding 20: vergelijking van de metingen van abs(Z) in een buis met berekeningen 
van de weerstand (Re(Z)) in een buis 

Verder worden in Afbeelding 21 voor verschillende stralen het potentiaalveld afgebeeld. 

Deze afbeeldingen laten zien dat voor kleine stralen het veld tussen de electrades 

homogeen is en dat voor grote stralen de ene electrode de andere electrode niet 

beïnvloedt, overeenkomend met de 2 limietgevallen bekeken in de theorie. Bij de 

kleinere stralen zijn nog numerieke oscillaties te zien, maar uit berekeningen in 

SEPRAN met kleinere elementgrootte blijkt dat deze niet de oorzaak van de grote 

afwijking tussen gemeten en berekende weerstand zijn. 
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Afbeelding 21: Verloop potentiaalveld tussen electroderingen voor steeds kleiner 
wordende r0 • 
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8: Onderzoek naar de relatie tussen de weerstand van de brug en de flow. 

Voordat er metingen verricht zijn in een concentrische annulaire stroming is eerst de 

gebruikte meetapparatuur (Huber 0150 (precision thermometer), Rotameter 

(flowmeter), Fluke 45 (multimeter, gebruikt als ampèremeter) en Keithley 195A 

(multimeter, gebruikt alsspannings-en ohmmeter)) gecontroleerd. Dit wordt gedaan 

aan de hand van een flowmeter ijking en een temperatuur-weerstand bepaling, waarbij 

de weerstand gemeten is met een ohmmeter, zodat de weerstand van de brug niet 

beïnvloed wordt door opwarming van de sensor door vermogensdissipatie. Om te 

kunnen corrigeren voor de offset van de multimeters is er een weerstand-vermogen 

meting uitgevoerd. Om tenslotte te kijken wat de invloed van de druk is op de 

weerstand van de sensor wordt er ook nog een druk meting verricht. 

- flowmeter ijking. 

flowmeter ijking 
eo 

50 

40 

~ 30 
E -0 

20 

0 gemeten punten 
10 

gefitte lijn 

0 
0 20 40 eo 80 

aanduiding rotameter in % 

Afbeelding 22: ijking van de flowmeter d.m.v. een massa 1 tijdsdeel meting 
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Deze kromme is gefit door een 1e graads kromme, te weten: 

Q = 0.7178 *%flow- 6.0132 

- temperatuur gevoeligheid brug. 

Temperatuur -weerstand bepaling 
1460~---------------~---------------~---------------~---------------~---------------~---------------~ 

....... 1450 
Cl) 

~ 1445 

0 ........ 
([ 1440 

14.35 

14.30~--------~---------~---------------~--------------------~------------~----------~ 
20 25 .30 .35 40 45 50 

Twerkelijk (°C) 
Afbeelding 23: temperatuurgevoeligheid brug 

In Afbeelding 23 is de weerstand van de brug (gemeten m.b.v. ohmmeter) uitgezet als 

functie van de temperatuur. Om straks aan de hand van de weerstand de stroomsnel

heid te bepalen, is het nodig dat we weten bij welke weerstand welke temperatuur 

hoort. De curve is gefit door een 2e graads kromme: 

R = 1.3032e-2 * Twerkelijk
2 + 2.2670e-1 * Twerkelijk + 1.4197e3. (R in Ohms) 

Aan de hand van deze kromme kan de temperatuur erg nauwkeurig bepaald worden 

m.b.v. een meting van de weerstand van de brug. 
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- offset multimeters. 

Vermogen-weerstand ijking 
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a: 
1438 L:::,. R zonder correctie 
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Afbeelding 24: bepaling offset van multimeters (T ca. 30 o C) 

Door het vermogen te variëren wordt de invloed van de meters zichtbaar. Het blijkt dat 

de stroommeter een offset vertoont van 0.0003 mA (dit komt overeen met de offset 

van de multimeter als er geen stroom loopt (offset is dan 0.0002-0.0003 mA). Na 

hiervoor gecorrigeerd te hebben, ontstaat er een lijn die een weerstand heeft bij 

vermogen 0 mW welke overeenkomt met de weerstand gemeten met de ohmmeting 

gebruikt tijdens de temperatuur-weerstands bepaling (zie Afbeelding 24). De 

weerstanden die hier aangegeven staan, zijn berekend uit een spanning-stroom 

meting. 

- druk meting. 

Uit Afbeelding 25 blijkt dat de weerstandsbrug drukgevoelig is. Deze drukgevoeligheid 

bedraagt ongeveer 0.1 Ohm 1 m waterkolom. Omdat het drukverschil tijdens de 

metingen maximaal1.50 m H20 is (overeenkomend met 0.15 Ohm weerstandsverschil) 
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Afbeelding 25: drukgevoeligheid van weerstandsbrug 

en dit ter plaatse van de meting nog minder zal zijn, zal in de resultaten niet 

gecorrigeerd worden voor dit drukverschil. 

- debietmetingen. 

Deze metingen zijn verricht in een annulus met straal ri = 1.25mm en r 0 = 3mm. 

In de komende afbeeldingen worden de resultaten getoond van de metingen in een 

concentrische annulaire stroming. De metingen zijn verricht bij verschillende 

temperaturer 1 en in elke meting wordt gecorrigeerd voor het temperatuurverschil dat 

ontstaat door de afkoeling van de vloeistof door afgifte van warmte naar de omgeving 

(correctie kan plaatsvinden aan de hand van (33), zie discussie). Dit temperatuurver

schil is groter naarmate de debieten kleiner zijn. 

Deze correctie vindt plaats op basis van een temperatuurmeting met de precisie 

thermometer en een meting van de verandering van de weerstand van de brug t.g.v. 
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de temperatuur. De temperatuur bij de sensor bij maximaal debiet wordt als nulpunts

temperatuur T0 genomen en elke meetpunt dat niet bij T0 is bepaald, wordt gecorri

geerd door het weerstandsverschil 4 R behorende bij een temperatuursverschil 4 T op 

te tellen bij de gemeten weerstand. In deze afbeeldingen is tevens voor de offset van 

de ampèremeter gecorrigeerd en de aflezing van de rotameter uitgedrukt in debieten. 

Uit vergelijk met de temperatuur-weerstands bepaling (Afbeelding 23) blijkt verder nog 

dat de temperatuur va de "hotfilm" ongeveer 4 o C hoger is dan de temperatuur van 

de vloeistof. 

In Afbeelding 26 tjm Afbeelding 28 duidt de R-corr. met T-meting en met A-meting op 

de correctie die is toegepast op de gemeten weerstand voor het temperatuursverschil 

4 T, dat er is bij verschillende debieten, door zowel een meting m.b.v. een precisie 

thermometer als door een meting van de weerstand m.b.v. een ohmmeter (verwaar

loosbare vermogensdissipatie ). 

De verwachting voor het verloop van de grafieken is: 

in het laminaire gebied, tot circa 15 ml/s, aR evenredig met a-1
/
3 (volgens (28) en 

(29)) en in het turbulente gebied, na circa 15 ml/s, aR evenredig met a-7
/
12 (volgens 

(28), (30) en (31)), bij constant toegevoerd vermogen. 
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Afbeelding 26: meting verricht in een stroming waarvan T ca. 30 a C (r; = 1.25mm, 
ro = 3mm) 

In Afbeelding 26 wordt een meting weergegeven, verricht bij een temperatuur van ca. 

30 a C. Er is een duidelijk verschil tussen de kromme "R zonder correctie" en de 

gecorrigeerde krommen. Het is dus erg belangrijk dat er gecorrigeerd wordt voor het 

temperstuursverschil 4 T tussen de vloeistof bij diverse debieten, dat ontstaat tijdens 

een meetserie. 

38 



1451 

1450.5 
"' 

1450 .. ,. 

1449.5 0 0 
0 

0 

U)' 
1449 

E 
0 

Q, 1448.5 

a: 1448 

1447.5 

1447 
0 

1446.5 

1446 
5 

Debietmeting 2 

D R zonder oorrectie 

* R-corr. met T-metlng 
,. .. 0 R-corr. met A-meting 

"' "' 0 0 0 
0 

" " " 
0 0 0 0 0 8 

0 Cl • 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

a (mVs) 

Afbeelding 27: meting in een stroming waarvan T ca. 36.5 o C (r1 = 1.25mm, 
ro = 3mm) 

De meting in Afbeelding 27 is verricht bij een temperatuur van ca. 36.5 ° C. Hierin valt 

te zien dat het temperatuursverschil dat ontstaat bij diverse debieten, groter is dan bij 

Afbeelding 26. Dit wordt veroorzaakt door het grotere temperatuursverschil tussen 

vloeistof en omgeving. Afbeelding 27 laat al bij kleinere debieten minder verloop zien 

van 4 A dan de gecorrigeerde krommen uit Afbeelding 26. 
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Afbeelding 28: meting in een stroming waarvan T ca. 25 o C (r1 = 1.25mm, 
ro = 3mm) 

Deze meting is verricht bij een vloeistoftemperatuur van T ca. 25 o C. 

Door het kleine temperstuursverschil tussen vloeistof en omgeving is de verwachting 

dat deze meting het beste resultaat geeft. De "R-corr met A-meting kromme geeft bij 

kleine debieten nog een redelijke verval van 0.6 Ohm. Opvallend is de "bult" bij Q = 
15 mljs, deze "bult" zou de overgang van laminair naar turbulent kunnen weergeven. 

Deze "bult" is niet waargenomen in Afbeelding 26 en Afbeelding 27. 
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Hoofdstuk 7: Discussie. 

Het is belangrijk dat bekend is welke verschillen er zijn tussen de werkelijke situatie en 

de situatie waarin we meten. In werkelijkheid is de blaas een "opvouwbaar reservoir" 

en houdt niet steeds dezelfde vorm. De urethra heeft als belangrijke eigenschap dat 

deze "distensibel" is. Dat wil zeggen dat de straal van de urethra afhankelijk is van de 

druk die over het begin en het einde van de urethra staat en ook dat de urethra niet 

geheel cylindervormig zal zijn. Verder is niet zeker dat de geïmplanteerde catheter (zie 

Afbeelding 5) tijdens een urinelozing concentrisch gepositioneerd is. Dit betekent dat 

de modelaanname van een concentrische annulus niet helemaal terecht is. Het 

"distensibel" zijn van de urethra heeft verder geen gevolgen voor de bepaling van de 

straal of het flowprofieL 

A: Meting van de impedantie van KCI-oplossingen. 

De metingen van de temperatuur-, frequentie- en concentratie-invloed komen globaal 

overeen met theorie over het electrisch geleidingsvermogen van vloeistoffen (zie blz. 

10-12) en zijn gemeten met een HP4800A vector-impedantie meter (specificaties: 

aabs(Z) = ± 5% aflezing, aarg(Z) = ± 6 • ). In de metingen van de impedantie wordt 

aan arg(Z) weinig aandacht besteed. Alleen als deze van wezenlijke invloed is, wordt 

arg(Z) mee genomen in de beschouwingen. 

Ook is het materiaal waarvan de electrades gemaakt zijn, van belang voor de 

meetresultaten. In testmetingen is gebruik gemaakt van koperen electrodes. Deze 

metingen leverden na verloop van tijd andere resultaten op, waarschijnlijk door 

chemische raakties aan het electrode-oppervlak. De electrades (afmetingen: ri = 1 mm, 

b = 1mm) van RVS 16, dat ook door Dräger Medical Electranies B.V. gebruikt wordt, 

hebben tijdens de metingen prima voldaan. 

- Afbeelding 14 laat zien dat abs(Z) tussen de electrades afneemt naarmate de 

temperatuur toeneemt. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het afnemen van de viscositeit. 

Uit Afbeelding 29 valt te zien dat dit de belangrijkste oorzaak is. Abs(Z) I 11 variëert ca. 

30 OhmjmPa s (8%). Waar deze variatie uit voortkomt, is niet bekend. 
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Afbeelding 29: invloed viscositeit ( 11 getabelleerd in Ref: [6]) 

- In Afbeelding 15 neemt abs(Z) af naarmate de frequentie hoger wordt. Hierbij zijn 

waarschijnlijk het relaxatie-effect en de polarisatie van de electrades (als de frequentie 

te laag is vormt zich een ionen laag om de electrodes) van belang. Er wordt gekozen 

voor een frequentie van 25 kHz, omdat deze frequentie in de praktijk makkelijk te 

realiseren is en de verbetering die bewerkstelligd wordt door hogere frequenties te 

nemen, minimaal is. De meting in urine geeft hetzelfde resultaat. 

- Afbeelding 30 geeft weer dat het geleidingsvermogen vrijwel omgekeerd evenredig 

is met het zoutgehalte. Uit de helling van de lijn kan de minimale weerstand bepaald 

worden (Rminimaal = 74 Ohm). Het equivalente geleidingsvermogen blijkt dus constant 

te blijven tot zoutgehaltes van 30g KCI I 985ml gedemineraliseerd water. 
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-Het doel is om m.b.v. een weerstandsmeting tussen de electrodes, de inwendige 

buisstraal te berekenen. Uit Afbeelding 19 blijkt dat het verschil in minimale en 

maximale abs(Z) van belang wordt bij r 0 ca. 2mm. Voor grotere stralen is de straal niet 

meer eenduidig te bepalen binnen een nauwkeurigheid van 10% (althans voor de 

gekozen afmetingen van ri en b). Deze metingen zijn ook vergeleken met het 

theoretische model. Hierbij wordt aangenomen dat de blaas een oneindig reservoir is 

en dat de wanden van de urethra niet bijdragen tot de geleiding. De grote verschillen 

in Afbeelding 20 bij kleine stralen kunnen verklaard worden uit het de meetfout in de 

bepaling van de stralen van de catheter en de buisjes waarmee gemeten is. De 

meetfout in de straalbepaling is 0.05 mm, wat een afwijking tussen theorie en meting 

kan introduceren van meer dan een factor 3 (Noemer van (14) wordt heel klein). Voor 

grotere stralen neemt deze afwijking snel af, tot minder dan 10%. Hierbij is er een 

goede overeenkomst tussen theorie en experiment. 
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- Afbeelding 21 geeft de equipotentiaallijnen weer. Hieruit blijkt dat de limieten voor 

r0 ' > > 1 en r0 ' - 1 < < 1, bepaald m.b.v. de theorie van toepassing zijn op de 

meetsituatie. 

In werkelijkheid bezit de urethra een slijmlaag, die er mede zorg voor draagt dat de 

urethra afgesloten wordt. Dit zou als consequentie kunnen hebben, dat tijdens 

urinelozing oppervlakte-actieve stoffen vrijkomen die de metingen kunnen beïnvloeden. 

Hiertoe zijn proefmetingen genomen in een KCI-oplossing met de oppervlakte-actieve 

Triton X-1 00 bij een frequentie van 25kHz. Bij deze proefmetingen zijn geen 

veranderingen in de impedantie waargenomen. 

B: Relatie tussen weerstand van de brug en de flow. 

Bij het gebruik van de weerstandsbrug is het belangrijk dat we de temperatuur- en 

drukkarakteristieken van de brug kennen. Bij elke urinelozing zullen de temperatuur 

en de druk verschillend en variërend zijn. Om hiermee rekening te houden is er een 

temperatuur-weerstand bepaling en een drukmeting uitgevoerd. De temperatuur

weerstand bepaling (Afbeelding 23) is uitgevoerd met een precisie thermometer (4 T 

= 0.1 • C) en een ohmmeter (specificatie: 4R = 0.4 Ohm). Bij de drukmeting (zie 

Afbeelding 25) is de weerstand weer gemeten met dezelfde ohmmeter. Uit de 

resultaten blijkt dat vooral de temperatuur van belang is. 

Verder is deze temperatuur-weerstand bepaling ook noodzakelijk om m.b.v. de 

weerstandsbrug het flowprofiel te bepalen. Het temperatuursverschil tussen de 

weerstandsbrug en de aanstromende vloeistof is nl. een maat voor de afschuifsnelheid 

aan de weerstandsbrug (zie theorie) en zodoende ook een maat voor het flowprofieL 

Alle gemeten electrische grootheden zijn telkens met dezelfde multimeter (de Keithley 

195A wordt als spannings- en ohmmeter gebruikt met opgegeven nauwkeurigheden 

van 2 mV resp. 0.4 Ohm; de Fluke 45 wordt gebruikt als ampèremeter met een 

opgegeven nauwkeurigheid van 4J.'A) gemeten, zodat de fout in de resultaten 

aanzienlijk gereduceerd wordt. Uit de spreiding van de metingen blijkt dat dit soms tot 

een 4 keer zo grote nauwkeurigheid kan leiden. 

In Afbeelding 24 valt te zien dat het nodig is om rekening te houden met de offset van 

de ampèremeter, wat zeker van belang is als er metingen met lage vermogens verricht 
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worden. Deze offset kan een fout van 1,5 o C introduceren in de temperatuursbepaling. 

Nu de karakteristieken van de opstelling bekend zijn, kunnen metingen in stromend 

water verricht worden. Een groot nadeel van de opstelling is de looptijd die tussen 

reservoir en meetsectie zit (voor de afmetingen van de meetsectie geldt: ri = 1.25mm 

en r0 = 3mm). Hierdoor zal het water meer afkoelen naarmate het debiet kleiner is, 

waardoor tijdens een meetserie in de meetsectie niet steeds dezelfde temperatuur 

heerst. Daarom wordt vlak na de weerstandsbrug de temperatuur met de precisie 

thermometer gemeten. Door de weerstandsbrug als temperatuurmeter te gebruiken, 

kan ter plaatse van de sensor de temperatuur bepaald worden. De weerstandsbrug 

wordt op die manier op het ene moment als temperatuurmeter gebruikt en op het 

andere moment als flowmeter. Er moet dan wel rekening gehouden worden met de 

tijd die de sensor nodig heeft om op te warmen en af te koelen. 

In Afbeelding 26 tjm Afbeelding 28 is telkens de weerstand op deze 2 manieren 

gecorrigeerd. De verwachting is dat de correctie toegepast met de weerstandbrug als 

temperatuurmeter de beste resultaten geeft, omdat hier de temperatuur het 

nauwkeurigste mee bepaald kan worden (nauwkeuriger dan 0.1 o C, indien de brug 

geijkt is). Maar het blijft moeilijk om m.b.v. de stromings-ijkingen het debiet te bepalen, 

omdat de weerstandsvariatie slechts 1.5 Ohm bedraagt bij debieten van 0 tot 50 mljs. 

Deze lage weerstandsvariatie wordt mede veroorzaakt door de warmtestroom die 

richting catheter gaat en die niet gedefinieerd is. Dit blijkt ook uit het feit dat de 

weerstandsbrug 4 o C warmer is dan de omgevingstemperatuur bij toegevoerde 

vermogens van 25 mW. 

De weerstandverandering 4 R van de brug kan op de volgende manier berekend 

worden: 

Hierbij is P het vermogen, Q het debiet en p de drt.;k. 

Er is reeds opgemerkt dat de druk niet van invloed is op de resultaten, zodat de 

laatste term verwaarloosd kan worden. 
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Voor de vermogens- en debietvariatie kan op deze manier de weerstand berekend 

worden, doordat 6 A/ 6T en 6T 16 P bepaald kunnen worden uit Afbeelding 23 en 

Afbeelding 24 en 6A/ 6Q uit de stromings-ijkingen. 

Op deze manier kan dus ook het debiet berekend worden indien A, PenT bekend 

zijn. 
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Hoofdstuk 8: Conclusies en aanbevelingen. 

Conclusies. 

* Het is belangrijk dat de metingen van de impedantie tussen de electrades 

plaatsvinden bij een frequentie van minimaal 20 kHz, anders kan polarisatie van de 

electrades een rol spelen. 

* Uit de metingen van de impedantie tussen de electrades van Kei-oplossingen kan 

tot r 0 = 2mm de inwendige buisstraal binnen een nauwkeurigheid van 10% bepaald 

worden. Hierbij zijn de afmetingen ri en b van de electrode en de afstand tussen de 

electrades L van belang. 

*Uit de temperatuur-weerstand bepaling is naar voren gekomen, dat de weerstands

brug als een nauwkeurige temperatuurmeter gebruikt kan worden. 

* Met de gebruikte opstelling kunnen door een meting van de weerstand van de brug 

tot nu toe alleen debieten tot 15 mljs bepaald worden, voor grotere debieten is er 

geen eenduidig verband meer tussen weerstand van de brug en het debiet. 

* Verdere studie zal noodzakelijk zijn om tot een flowmeting in de urethra te komen 

d.m.v. combinatie van de bovenstaande meetmethodes. 
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Aanbevelingen. 

* De straal van de buitenbuis kan nauwkeuriger bepaald worden door de weerstand 

binnen de annulus te bepalen m.b.v. meer dan 2 electrodes. 

* Door met verschillende afmetingen van de electrades en de afstand tussen de 

electrades te experimenteren, kan de optimale configuratie bepaald worden. 

* De metingen met de weerstandsbrug kunnen verricht worden in een opstelling 

waarbij geen warmte-afgifte naar de omgeving plaatsvindt, zodat correctie van de 

meting niet nodig is. 

* Door het oppervlakte van de brugweerstanden te verkleinen, kan de warmte-afgifte 

richting vloeistof nauwkeuriger bepaald worden en is minder vermogen nodig. 

* Door de weerstandsbrug te isoleren van de catheter wordt de warmte-afgifte richting 

vloeistof beter gedefinieerd, waardoor nauwkeuriger gemeten kan worden. 
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Appendix A: Tabellen. 

Tabel 1: correctiefactor voor Re-getallen in concentrische annuli (Ref: [2]} 

I ri I ro I c1 I 
0 1 

0.0001 1.1216 

0.001 1.1669 

0.01 1.2518 

0.05 1.3480 

0.10 1.3964 

0.15 1.4244 

0.20 1.4430 

0.30 1.4663 

0.40 1.4798 

0.60 1.4936 

0.80 1.4988 

0.90 1.4997 

1.00 1.5000 
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Tabel 2: k-waarden behorende bij diverse annuli, Re-getallen en weerstandscoëfficien
ten (Ref: [5]) 

ro I ri Re f * 250 w k 

1.05 6801 8.105 0.9999 

9050 7.983 0.9999 

10680 7.824 0.9999 

17530 7.289 0.9999 

24380 6.886 0.9999 

1.5 8532 8.061 0.9940 

13020 7.754 0.9929 

64890 5.382 0.9913 

2.88 6183 8.304 0.9687 

10180 8.159 0.9581 

13980 7.782 0.9535 

19580 7.219 0.9501 

23720 6.902 0.9486 

5.625 6025 8.522 0.9245 

9456 8.314 0.9019 

14190 7.718 0.8871 

23560 6.859 0.8753 
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Tabel 3: Getalwaarden voor vermogens-dissipatie 

Constanten: 

Dichtheid: A ho 993.3 kg/m3 
Viscositeit: Eta 0.000691 kgjms 
Pi: Pi 3.14159 
Warmtegeleidingsc: Lambda 0.623 J/mKs 
Binnenstraal: Ai 0.001 m 

Ai2 0.00125 m 
Buitenstralen: 

Ao1 0.002 m 
Ao2 0.0025 m 
Ao3 0.003 m 

Amt=k*Aml 
Amt1 0.001471 m 
Amt2 0.001692 m 
Amt3 0.001908 m 
Amt4 0.002061 m 

Q(m3/s): f(Q,Ao1): f(Q,Ao2): f(Q,Ao3): f(Q,Ao3): 
Weerstandscoeff. Ai2 

turbulent: 1.5E-05 0.038428 0.039938 0.041294 0.041924 
2.0E-05 0.035761 0.037166 0.038428 0.039015 
2.5E-05 0.033821 0.035150 0.036343 0.036898 
3.0E-05 0.032314 0.033583 0.034723 0.035254 
3.5E-05 0.031092 0.032314 0.033411 0.033921 
4.0E-05 0.030071 0.031253 0.032314 0.032807 
4.5E-05 0.029199 0.030346 0.031376 0.031855 
5.0E-05 0.028440 0.029557 0.030560 0.031027 

Q(m3/s): P(Q,Ao1): P(Q,Ao2): P(Q,Ao3): P(Q,Ao3): 
Vermogens (W/mm 2

) Ai2 
laminair: O.OE + 00 0 0 0 0 

1.0E-06 0.005517 0.004088 0.003293 0.003443 
3.0E-06 0.007958 0.005897 0.004750 0.004966 
5.0E-06 0.009435 0.006991 0.005632 0.005888 
1.0E-05 0.011888 0.008808 0.007096 0.007419 

Vermogens 0N/mm 2
) 1.5E-05 0.027410 0.017709 0.012937 0.014173 

Turbulent: 2.0E-05 0.032418 0.020945 0.015301 0.016763 
2.5E-05 0.036925 0.023857 0.017429 0.019094 

Tw- Tv = 1 ·c 3.0E-05 0.041069 0.026534 0.019384 0.021236 
3.5E-05 0.044933 0.029031 0.021208 0.023234 
4.0E-05 0.048573 0.031383 0.022926 0.025117 
4.5E-05 0.052027 0.033615 0.024557 0.026903 
5.0E-05 0.055325 0.035746 0.026114 0.028608 
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Appendix B: Flowmeettechnieken. 

Hier volgt een overzicht van de meest bekende flowmeettechnieken in vloeistoffen, 

waarvan de werking kort wordt besproken. De volgende technieken komen aan bod: 

rotor technieken; hotfilm technieken; rota flowmeters; electramagnetische flowmeters; 

ultrageluid technieken en flowmeters waarvan de werking berust op de corioliskracht. 

Rotor technieken.(Ref: [7]) 

De eenvoudigste methode om volumeflows te meten, werkt aan de hand van een 

rotor, die door de stroming in beweging wordt gezet. De as van deze rotor kan in de 

lengterichting of dwars in de stroming worden geplaatst. Onder de voorwaarde dat de 

rotor vrijwel wrijvingsloos beweegt, is de hoeksnelheid recht evenredig met de 

stromingssnelheid, of met de volumestroom. Nadelen van deze methode zijn dat de 

rotor een niet helemaal te verwaarlozen weerstand veroorzaakt waardoor er een 

drukverlies optreedt en dat het geheel aan slijtage onderhevig is. Ook kunnen door 

verontreinigingen van de rotor en lagers problemen optreden. 

Hotfilm technieken. (Ref: [7]) 

Met behulp van deze methode kan de volumestroom bepaald worden door thermische 

technieken. In dit geval bevindt zich in de stroming een temperatuur-sensor, in de 

vorm van een weerstand (Afbeelding 31). De temperatuur van deze sensor wordt 

enkele graden boven de temperatuur van de stroming gebracht. Naarmate de 

stroomsnelheid groter is, wordt er meer warmte afgestaan aan de vloeistof. Hierdoor 

daalt de temperatuur van de sensor en deze daling is een maatstaf voor de 

stroomsnelheid. Het verband is echter niet lineair en hiervoor zal gecorrigeerd moeten 

worden. 

De temperatuur van de sensor kan ook constant worden gehouden. In dit geval is het 

toegevoerde vermogen een maat voor de stroomsnelheid. 
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(Van deze techniek wordt ook gebruik 

gemaakt in dit afstudeeronderzoek.) 

Rota flowmeters. (Ref: [7]) 

Afbeelding 31: hotfilm opnemer, In het 
midden valt de temperatuurgevoelige weer
stand te zien 

Deze techniek stamt uit de tijd van de mechanische meetinstrumenten. De meter 

bestaat uit een verticaal geplaatste buis waarin zich een zweeflichaam bevindt dat in 

verticale richting kan bewegen. De vloeistof stroomt van beneden naar boven door de 

buis. De hoogte waarop zich het zweeflichaam bevindt, is een graadmeter voor de 

volumestroom. Doordat de hoogte van het zweeflichaam bepaald kan worden aan de 

hand van een schaalverdeling op de buis, moet deze doorzichtig zijn. Tegenwoordig 

kan de hoogte van het zweeflichaam ook magnetisch bepaald worden. 

Een nadeel van deze methode is het drukverlies dat optreedt en dat slechts één 

stromingsrichting te meten is. 

(Deze flowmeter is in dit afstudeeronderzoek gebruikt om het debiet te bepalen.) 

54 



Electramagnetische flowmeters. (Ref: [8]) 

Deze techniek is afhankelijk van het 

aanwezig zijn van electrisch geladen 

deeltjes in de oplossing en berust op de 

Faraday's inductie wet. Als een geladen 

deeltje in een magnetisch veld beweegt, 

wordt er een spanning geïnduceerd 

loodrecht op de bewegingsrichting van 

het electrisch geladen deeltje (Afbeelding 32 

). Deze spanning is recht evenredig met 

de gemiddelde snelheid waarmee het 

deeltje beweegt. Bij deze flowmeters 

V 

wordt het magnetisch veld opgewekt Afbeelding 32: schematische voorstelling 
van een electramagnetische flowmeter 

door twee spoelen en wordt het elec-

trisch geladen deeltje voorgesteld door een vloeistof die electrische geleiding mogelijk 

maakt. Als de vloeistof door het magnetisch veld stroomt, doorsnijdt het de 

magnetische veldlijnen. De opgewekte spanning wordt geregistreerd door twee 

electrodes, die in de wand van de buis gepositioneerd zijn en die in contact staan met 

de vloeistof. 

De geïnduceerde spanning wordt gegeven door: 

~ = 8 L v [V] (34) 

met B de magnetische inductie, L de lengte van de geleider en v de snelheid van de 

geleider. De lengte van de geleider komt overeen met de afstand tussen de electredes 

en is dus constant. De magnetische inductie B is afhankelijk van de gebruikte 

electramagnetische flowmeter. 

Zodoende is de geïnduceerde spanning recht evenredig met de gemiddelde snelheid 

van de vloeistof over de hele dwarsdoorsnede gezien, en is dus niet afhankelijk van 

het flowprofieL Electramagnetische flowmeters zijn echte snelheids flowmeters. 

Om polarisatie van de electredes te voorkomen wordt in de praktijk gebruik gemaakt 

van een wisselend magneetveld. 
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Verder hebben deze flowmeters als voordeel dat zij geen drukverlies veroorzaken. 

Door C.J. Mills is een electramagnetische stromingssnelheid meter ontwikkeld 

(Afbeelding 33), die aan het uiteinde van een catheter is bevestigd. Deze is geschikt 

om metingen te verrichten in bloedvaten. (Ref: [9]) 

Coil 

Afbeelding 33: een isometrische projectie van de electramagnetische stromingssnel
heid meter. De catheter is bevestigd aan het taps toelopende einde; in de inzet staat 
een dwarsdoorsnede door de electrades 

Ultrageluid technieken. (Ref: [8]) 

Deze flowmeters werden in het begin van de jaren zeventig geïntroduceerd. Ze hebben 

een groot meetbereik, zijn lineair en erg gevoelig. 

Er zijn twee ultrageluid technieken, te weten "transite time" en "Doppler shift" 

technieken. De geluidsgolven of -pulsen worden meestal gegenereerd door piezo

keramische kristallen, die als zender en ontvanger gebruikt kunnen worden. Ze worden 

in de wand van de buis bevestigd en het ultrageluid dat uitgezonden wordt door de 

vloeistof, maakt een hoek met de stroming. 
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De ''transite time" techniek 

werkt in beginsel met het 

zenden van twee ultrageluid

pulsen over een hoek met de 

stroming (Afbeelding 34). 

Een puls in de richting van de 

stroming en de ander in de 

tegengestelde richting. De 

.-
Transduccr 

Transduc~r 

.... 

I 

puls in de richting van de Afbeelding 34: weergave van een op ''transite time" 
stroming heeft minder tijd techniek gebaseerde ultrageluid flowmeter 

nodig om de ontvanger te 

bereiken dan de puls die tegen de stroom ingaat. Het verschil in de twee tijden is een 

maat voor de stroomsnelheid. Deze flowmeters worden gebruikt om de stroming van 

zuivere vloeistoffen te meten. 

De "doppler shift" techniek 

werkt via het principe dat een 

lopende golf wordt gereflec

teerd door een bewegend 

deeltje en als gevolg daarvan 

een frequentie ondergaat 

afhankelijk van de relatieve 

~ 
... 
•• •• •• •• 

Yo~ ( 

snelheden van de geluidsgolf Afbeelding 35: werking van de "doppler shift" tech
niek 

en van het bewegend deeltje. 

De ultrageluidsgolf die over een hoek in de vloeistof wordt uitgezonden zal gereflec

teerd worden door onzuiverheden of belletjes in de vloeistof naar een ontvanger met 

een andere frequentie dan de uitgezonden geluidsgolven (Afbeelding 35). Deze 

flowmeters worden dus gebruikt om de stroming in vloeistoffen die deeltjes bevatten 

te meten. Op electronische wijze kunnen dan de uitgezonden en de gereflecteerde 

geluidsgolven worden vergeleken om de "doppler shift" te berekenen. Deze is recht 

evenredig met de snelheid van de vloeistof. De sterkte van het gereflecteerde signaal 

is afhankelijk van het aantal deeltjes en discontinu'rleiten in de flow. De ontvangen 
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frequentie bestaat uit een spectrum van frequenties die vertaald kunnen worden naar 

een reeks flowsnelheden. Deze flowsnelheden worden gemiddeld om tenslotte het 

debiet te bepalen. 

Flowmeters waarvan de werking berust op de corioliskracht. (Aef: [7]) 

y ohne DurchfluJl rnit DurchfluJl 

8 b~ 

·0 b-
z 6J? o~ 

' o- ~~ 
~ 

(flt:~- 0g;?-~ 
Afbeelding 36: massastroom meter gebaseerd op de corioliskracht: a) vorm van de 
buis; b) beweging zonder stroming; c) beweging met stroming 

De vorige technieken zijn gebaseerd op volumestroom metingen: de volgende 

methode is gebaseerd op een massastroommeting. In Afbeelding 36 wordt de 

techniek gevisualiseerd. Het "buislint" in het xz-vlak wordt op de z-as in beweging 

gebracht (Afbeelding 36a). Hierbij bewegen de buisstukken AB en CD in cirkelvormige 

baan op en neer. Zonder stroming (Afbeelding 36b) bewegen de delen AB en CD zich 

parallel. Als de vloeistof in de richting van de pijl door de buis stroomt 

(Afbeelding 36c), zullen de vloeistofdeeltjes in buisstuk AB zich van gebieden met lage 

snelheid bewegen naar gebieden met hoge snelheid. Voor buisstuk CD geldt het 

omgekeerde. Door de corioliskrachten die hierdoor ontstaan wordt buisstuk AB 

vertraagd en buisstuk CD versneld. 
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De corioliskrachten kunnen op de volgende manier berekend worden: 

F=-2m(r.)V c 
(35) 

met v de stromingssnelheid, c..> de hoeksnelheid van de cirkelvormige beweging en m 

de massa van de vloeistof in buisstukken AB en CD. 

Omdat het "buislint" geen volledige cirkelbaan beschrijft, maar een oscillerende baan 

om een evenwicht uitvoert, oscilleert de corioliskracht ook. 

Het voordeel van deze meettechniek is dat de buizen van binnen glad zijn, wat de 

reiniging eenvoudig maakt, en dat er geen grote drukverliezen optreden. 

Van al deze meettechnieken zijn vanwege de afmetingen alleen de flowmeter, 

gebaseerd op de hotfilm techniek, en de electramagnetische flowmeter op een 

catheter te bevestigen. Er is gekozen voor de hotfilm techniek omdat deze het 

gemakkelijkste is te miniaturiseren. Tevens wordt door Dräger Medical Electranies B.V. 

reeds gebruik gemaakt van weerstandsbruggen die als drukopnemer gebruikt worden. 

Deze kunnen ook als hotfilm gebruikt worden. 
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Appendix C: Afleiding afschuifsnelheden aan een hotfilm. 

In hoofdstuk 3 zijn reeds de Reynolds-getallen voor diverse annuli bekeken. Daarin 

wordt het Reynolds-getal gegeven door: 

(36) 

Verder geldt nog de fundamentele relatie voor de drukval in een concentrische 

annulus, gegeven door {Ref: [2]): 

- dp = pQ2 f = 2('tofo-1:/ r,) 
dx 41t2(ro -r)(t!- ~)2 w t! -~ 

[N/m3] (37) 

met T 0 en T; de wandschuifspanningen aan de buiten- en binnenwand van de annulus 

en fw de weerstandscoëfficient. 

In een laminaire stroming geldt voor f: 

en in een turbulente stroming: 

64 f = C1-
w Re 

D 

f = 0.316 
w (ReJ114 

Uit een algemeen geldende krachtenbalans: 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 

volgt uit het quotiënt een relatie tussen de wandschuifspanningen aan de buiten- en 
1 binnenwand: 
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'to f1 <lo-~ 
- =-

'o Cr!-r:) 

hierbij is r m de straal waarbij de stromingssnelheid maximaal is. 

In een laminaire stroming geldt, met rm = rm1 (Ref: [2]): 

[m] 

en in een turbulente stroming met r m = r mt (Ref: [5]): 

[m] 

(42) 

(43) 

(44) 

De afschuifsnelheid S = r 1 11 in een laminaire concentrische annulaire stroming is 

eenvoudig te berekenen. 

De snelheid in deze laminaire stroming wordt gegeven door (Ref: [2]): 

[nts) (45) 

Door deze te differentieren naar r en de waarde te bepalen aan de binnenwand ri kan 

S bepaald worden. Daarbij is gebruik gemaakt van de relaties (36) en (38): 

61 



(46) 

De afschuifsnelheid in een turbulente stroming wordt berekend m.b.v. (37) en (42). 

[1/s] 
(47) 
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Appendix D: Beschrijving simulatie uitgevoerd met SEPRAN. 

Om het model, waarmee de weerstand tussen 2 electredes in een annulaire stroming 

bepaald kan worden (hoofdstuk 4), te vergelijken met de meetresultaten is er een 

simulatie uitgevoerd met het eindige elementen methode software-pakket SEPRAN. 

Hiermee kunnen ook problemen gebaseerd op de Laplacevergelijking benaderd 

worden. 

Bij dit probleem wordt uitgegaan 

van de configuratie weergegeven 

in Afbeelding 37. Hierin wordt 

midden tussen de electredes het 

symmetrievlak z' =0 gelegd, waar

voor geldt dat V' =0. Verder wordt 

er aangenomen dat de wanden 

niet bijdragen aan de geleiding, 

wat betekent dat 

z' 

dV'/din. 0 

dV'/dn • 0 
v 

~/dn•O 

dV'/dn •0 

ayrnmetrleYiak 
0 ------' Z'. 0 

01 V'•O 

0 

dV' /dn' = 0. Deze randvoorwaar- Afbeelding 37: gebruikte configuratie met rand-
voorwaarden den karakteriseren dit rotatie-sym-

metrische probleem. 

De resultaten van deze simulatie zijn weergegeven in Afbeelding 21. 

De weerstand R' wordt bepaald aan de hand van de volgende formule: 

V' R' =- = 
V' 

I' f (V'V',n)dS' 
s 

(48) 

Daarbij wordt over het electrode-oppervlak geïntegreerd. Door nu te realiseren dat de 

stroom die door het electrode-oppervlak gaat, ook door het symmetrievlak moet gaan, 

kan de oppervlakte-integraal eenvoudig omgeschreven worden naar een oppervlakte

integraal waarbij geïntegreerd wordt over het symmetrievlak, zodat deze te bepalen is 

m.b.v. het software-pakket SEPRAN. Hieruit kan dan de weerstand R' berekend 

worden. 
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Door nu r0 ' te variëren, kan bekeken worden wat de relatie tussen de weerstand A' 

tussen de electrades en de buisstraal r
0

' is. 

Het resultaat hiervan wordt dimensievol weergegeven in Afbeelding 20. 
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