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S.. menvatting.

De hloe~somloop van n~ mens is een moetlt;k te on~erzoeken

systeem.
Om toch een heter inzicht tn ~e fysiologische aspecten ervan
te krij~en, metname van ~e afsluitimpedantie van de ~rote

bloedsomloon, hehben wij de afsluitimpedantte ~esimuleerd

~oor 7,iin hydrodynamisch analo~on.

De afsluitimnedantie hestaat uit de systeem arterie weer
stan~ in serie met een parallelschakeling van de svsteem
arterie com~liantie en de perifere weerstand.
SnkeJe al~emene ~egevens over de ~rote bloedsomloop en ~e

hasis van onze theoretische beschouwinRen, metname de wet
van Navier-Stokes, zijn te vinden in hoofistuk I.
In hoof~stuk 11, is de theorie v~n Navier-Stokes toegepast
op een starre cvlindrische pijp en een starre spleetvormi~e

pijp, waar~oor wij formules kre~en voor de impedantie van
voornoemde nilpen.
Voor de konstruktie van de weerstanden hebhen wij gekozen
voor ~e confi~uratie van starre spleetvormige pijpen.
De theorie van de capaciteit is behand~ld in hoofdstuk 111.
Hierbij zijn wij ervan uitgegaan, dat de thermodynamische
processen die zich in de lucht in het reservoir boyen het
vloeistof opnervlak afspelen, adiabatisch verlopen.
In hoofdstuk IV, hebben wij de theorie van het totale
systeem van ie afsluitimpedantie opgezet.
In de hoof~stukken V,VI en VII, zijn de metingen beschreven
a0n resp. ~e hydrodynamische weerstanden, de hydrodynamische
compliantie en de hydrodynamische afsluitimpedantie.
Oe resultaten bleken zeer ~oed overeen te stemmen met de
theoretisch verwachte resultaten en dus met de fvsioloRische
uitgangs~e~evens.

•
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Summary.

Ccnstruction an1 measureBent of the terminal impedance of a
physical model of the huaan blQod circulation svstem.
The human blood circulation svstem is difficult to
investigate. However,to obtain a better view of the
physielogical aspects of this problea, especially
af the terminal illpedance of the arterial svste., we have
simulated the terminal impedance by its hydrodvnamic analo~es.

The terminal imnedance is com-posed of the svstem - artery
resistance, in series wi th a narallel arran~ellent of the
svstem - arterv comnliance and the peripheral resistance.
So.e general fundamental ideas about Dur theoretical
consir'lerations, especial1y the Navier-Stekes law, are to
be found in chanter I.
In chanter 11, the theory has ne~n applied in nractice
on a rigid cylinder and a ri~id rectan~ular tube, giving
us forllulas for the illnedance of the cylinrler and tube'.
For the construction of the resistances, we have selected
a confip:uration of rigid rectangular tubes.
The theary of the comnliance is treated in chapter 111.
We have assume1 that the thermodvnqmic processes in the air
in the reservoir above the surface of the fluid are
adiabatic.
In chapter I~, vou will find the theory ef the total svstem
of the termi.nal impedance.
In chapters V, VI, and VII, the m~asurements of the
hyrlrorl vnamic re si stanc es, the com.p1 iance and the terminal
iJlnedance, '1.re rlescribed.
The results of our measurements proved to come very close
to the theoretical results, expected and accordinglv also
to the nhysiological starting-points.
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Voorwoor.d.&.

De mens is opgebouwd uit verschillende systemen, die inge
wikkelde interakties tussen elkartr hebben. Dit samenspel
funktioneert pas dan optimaal, wanneer het zeer st~ingente

regels volgt, die maar weinig speelruimte openlaten. Bij
het overschrijden van deze zeer nauw begrensde speelruimte
kunnen defecten outreden, die deels onherstelhare scha1e
kunnen aanrichten, deels via medicijnen en/of chirurgische
ingrepen bijgestuurd, dan wel verholpen kunnen worden.
Een van deze systemen, die een belangrijke schakel in de
totale levensprocessen van de mens vormt, is het bloed
circulatiesysteem. Evenals alle menselijke systemen is
het bloe1circulatiesvsteem van nature niet erg toeganke
lijk voor direkt onderzoek. Om toch het nodige onderzoek
aqn dit systeem te kunnen verrichten en daardoor een
beter inzicht te krijgen in de vitale processen, die zich
hierin afsuelen zullen wij onze onderzoekingen op on
bloedige wiize laten plaatsvinden; dus buiten het lichaam.
Om bedoeld onderzoek te kunnen verrichten, is het primair
noodzakeli;k een model te hebben, dat het bloedcirculatie
systeem ou een zo natuur getrouw mogelijke wijze nabootst.
Onderzoekingen aan levende mensen en dieren hebben vol
doende gegevens opgeleverd, om aan de hand daarvan een
model te kunnen opzetten, dat binnen zekere grenzen het
oorspronkelijke svste'~m nabootst. Daartoe is liit moeilijk
toegankelijke systeem voor wat de grote circulatie betreft
nagebootst in de vorm van een fysisch model. Dit fysische
model bestaat uit een pomp, de simulatie van de linker
hartkamer, een verstevigde silastic slang, de kunstmatige
aorta en een afsluiting, de hydrodynamische afsluitimpe
dantie, die de systeem circulatie symboliseert ( zie het
afstudeerverslag van Ir. W.H. Leliveld. A Mock Circulation
System. ) • Dit model kan nu onder andere dienen als
reRlistische "oefenstof" voor het testen VA,n parameter
schattingsnrocedures aan de arteri~n.

In r'li t rtf~t1lt1ep.rrilnport vinr'lt U een beschri iving van de
fysische hasis v,n de afsluitirnpedantie van voornoemd
model en de resultaten van de metingen die eraan verricht
zi .in.
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Hoofdstuk I. Al~emene beschouwingen,

1.1. Inleiding.

In dit hoofdstuk vindt U een summiere behandeling van groot
he1en, die in het versla~ gebruikt worden.
Ook vindt U hierin enkele tabellen en een korte beschrijving
van de door ons gebruikte sinuspomp.

J.2. Het schematisch diagram van ~e bloedcirculatie in het
menselijk lichaam,

lon~ slae;a1er
411

aorta..

long
circu

. .

atie
r,v, l.v,

e~
~ """

r,a, 1, a,
..... r-- - ...--""'- -

..
•

svstee.'
rculatie

fig, 1. Het schematisch 1iagram van de bloedcirculatie van
de mens.
r,v. is het rechter ventrikel
I.v. is het linker ventrikel
r.a. is het rechter atrium
I.v. is het linker atrium
De pijlen geven de richting van de bloedstroo. aan,

Wij beschouwen alleen de ~rote circulatie bestaande uit:
de linker hartkamer, de aorta, en de systeem circulatie,
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1.3. De hartfreguentie.

Het hartritme ligt tussen de 60 en 70 slagen per minuut. Dit
betekent een frequentie van on~eveer 1 Hz. Deze frequentie
kan aanzienlijk verhoogd worden bij inspannin~en. Glebaal
kunnen wij ze~B;en dat er frequentie fluktuaties kunnen op
treden van minimaal 30 tot maximaal 300 slagen per minuut.
Di t betekent een freq.uentie range van 0,5 Hz tot 5 Hz voor
de eerste harmonische. Gaan wij uit van een normale hart
frequentie van 1 Hz, dan treden hierbij ook de ho~ere har
monische op.oVoot hogere harmonischen, groter dan 10 Hz,
is de absolute waarde van de amplitude zo klein, dat wij
deze kunnen verwaarlozen.

1.4. Het slagvolume.

Het volume dat normaal gedu3ende elke hartslag wordt ver~ompt

ligt tussen de 60 en 100 cm • Het slagvolume kan 3ij abnor
male gedragin~en varieër.en tus€en de 30 en 150 c. • Deze
waarden worden dan resp. gevonden in het pathalogische geval
en bij extreem zware in~~anningen.

Wi j nemen voor h3t fysi sch model "Van. de aorta a~.n dat het
slagvolume 60 cm- bedraagt, terwijl de hartfrequentie 1 Hz
is.

1.5. De flow.

Wij nemen voor de gemiddelde waarde van de bloedflow, gemeten
aan het linkerventrlkël, 60 11.1 per sec. , aan.

1.6. De druk.

De grootste drukvariaties zijn in de ventrikels ge.eten. De
maximale en minimale druk in het rechter ventrikel kan var!e
ëren tussen de 25 en 0 mmHg, in het linker ventrikel tussen
de 300 en 0 mmHg. De gemiddelde drukvariaties in de longar
terie en in de aorta liggen resp. tussen 25 en 8, en 120 en
80 mmHg. De drukveranderingen in de atria, aders en longen
zijn veel kleiner.
Wij gebruiken voor de geaiddelde druk in het linker ventrikel
;00 mmRg, waarbij variaties kunnen optreden tussen de 120
mmHg, de systolische druk en 80 mmHg, de diabolische druk.

1.7. De viscositeit.

De viscositeit van het bloed heeft in het alîemeen een waa2de
die in ligt tussen de 2,5 x 10-2 g 011.-1 sec- en 3,5 x lO-
g cm-l sec-I. Deze waarden werden gemeten bij een temperatuur
van 37 oae
Wij gebruiken voor onze berekeningen 3 x 10-2 g2 0m- l SIc-I, 1
De viscositeit van water bij 37 °a is 1,0 x 10- g cm- sec-,
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0e waqr1e vonr 4e ~ichthei1 van het bloed lig~en tussen ~e

1,1~ en 1,16 g cm- •
Wil ~ebruiken 1e afgeron~e waar1e 1,0 g cm-3.
Voor water is 1e ~ichthei1 1,0 g cm-3 •

1.9. Het elektrische model van 1e afsluitimnedantie,van de
grote b]oe~somloon.

Het hloe~circul~tie svst8em is een transnortsvsteem bij uit
stek. Het verzor~t het transnort van zuurstof, stofwisselings
bran1stoffen, vitaminen, en hormonen naar elke leven~e cel
van het org;anisme en van ~e ein~produkten van 1e stofwissel
ing van elke cel van het organisme. Het verzorgt ook'~e re-
g;e] i. ng v"n ~e temper.'ltullr van het J ichaam ~oor warmtetrans
port van binnen uit n~ar het opn8rvl~k v~n het Jichaam.
tiet bloe~.circulatie s 1r steem hes~Rat ui t een aorta en een .
svsteem circul~tie, het ge~eelte 1at zWlrstof afstaat, ~us

100r het lichaam stroomt en een ]ongsla~a~e~ en een long-
ci reul atie fwste'~m, het o:e4eel te ~at zuurstof ouneemt, ~us

ioor 4e longen stroomt ( zie naragra'lf 1.2. ).
Voor onze beschouwingen is alJeen 4e grote b'oe~somloop van
be] anR;.
Metingen aan 1e ingangsimneiantie van 1e o:rote bloe~somloon

zi1n ~oor tal van on4erzoekers verricht ( zie lito 1~-19).

Aan ~e han~ van ~eze metingen, wer1 van het haemo~Ynamische

moiel in vivo, een elektrisch analogon afge]ei~. Oit elek
trisch analogon bestaat uit een elektrische beschrijving van
ie aorta en eer elektrische beschrijving van ie systeem cir
culatie. ~e elektrische beschrijving van ie aorta vin1en wil
in het boek van L. de Pater ( lito 2). De elektrische be
schrilvin~ van ~e systeem arterie tak vinden wij in het ar
tikel van N. Westerhof e.a. ( lito 4. ). ~e elektrische be
schrilving vanl~ systeem circulatie noemen wil ie elektri
sche afsluitimnedantie ( lito 21. ) en ~eze ~iet er alsvolgt
u i t ( fi g. :J. ) ;

fip';. 2.
Het elektrische analogon Yan het fysiologische mo~el van de
afsluitimpe~antie.
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1.10. Het hydrodynamische analogon van het fysiologische
model yan 1e afsluitimned?ntif!....

Het transportmidiel in het totale circulatiesysteem van ie
mens is het bloed. Het bloed is een susnensie met een hoge
concentratie qan ceJelementen en het bestaat uit een v]Qei
stof, het plasma en een ~root aqntal de~Jtjes. In ~it p]qS
ma ~evinien zich versc~ill~n~e chemica]i~n, onop~e'ost of
in verbin~in~ met sneciale komponenten vqn het bloed. Het
volume nercenta~e van ~e deeltjes is ongeveer 4~~ van het
bloed volume. De ~rootste deeltjes hebhen een diameter van
6 tot 9 ~ m.
Om all e eff'ecten VRn he+: ha.emo1v n1.mische model in vivo beter
+'e kunnen nabootsen, zetten wii het fvsiolo~ische mode] om
in zi in hviro1.vn8.mis~h analogon. Hiervoor vervan~en wij1.e
elektrische komponenten door hun hv1.rodvnamisch equivalent
( zie tabel J. ), uit figuur 2.
Oe CO"" f'i~rati e voo r de hv1. rod'rnamische afsl ui timpedantie
komt er dan alsvolgt uit t1 zien ( fig. 3. ):

,'---------/
Rsa

.,,'----/
fi.g.).

liet hvirodvnmnisch'nal o~on v"n ret rl/Sial oa:isch~ morll~l van
de afsluitimnedantie. De richting van ie pijl, geeft ie rich
tin~ van de flow a~n.

1.1]. De hyiro1ynamische impeiantie's en condensator.

Het hviro1"namische mo1el bestaRt ui t e~n s'.rsteem arterie
w~erstand Rsf ' een perifere weerstand Rper en een svsteem
arterie comniRntie esa. --
De Rsa is de representatie van de weerstand VRn de svsteem
Rrt~rieën.



De R er Rte't ~e perifere we~rst8n1 voor en is ~e]i1k aRn
het ~uotient van ie ~emii1el1e rlruk en rie gemiirieltie flow
in rie peri~ere vaten.
De eapaciteit Csa van het mo1el is tie totale comp 1 iQntie van
ie 8rterie v~rtakkin~en, ri.w.z. het quotient van rie volume
veraniering en ie irukveranierin~ van ie som van alle arte
riën.
Rsa is in waarie ongeveer 20x zo klein als Rper•

Rsa = '),08 mmHg sec ml- l

Rper= 1,t:i8 mmHg sec ml- l

Je nominale wa8.rde van esa is:

esa = 1 mI mmHg- l

( 1-1 )

( 1-2 )

( 1-3 )

1.12. De analoge eenheden en svmbolen voor ie grootheden
van het haemo1vnamische en elektrische svsteem.

HAEMODYNJ.\MISCH ELEKTRISCH

,q;roothei 1. svmbool eenheiri grootheid symbool eenheiil

1. ruk P rivne cm-2 spanning u V
flow 1 cm~ sec-] stroom i A

volume V cm.3 lading '1 A sec
weerstanri W dyne sec weerstand :i. V A-J

cm-i)
massa M dyne sec 2 in1uktivi- L V sec A- 1

gm- 5 teit V-Icornplianti~ C cm dvne-l capaci tei t e A sec

tabe] 1



,

p:roo thei,,_ med.. eenheden S.l. eenherl"'n C.G.S. eenheden

rl ruk CP) 1 mmHg 2 N m-2 1,33xlO3 dvne cm-2J , YJxlO

volume CV) 1 mI 11")-6 m3 J cm3

flow (I ) 1 mI sec-1 10-6 m3 sec-1 I ~ sec- lcm

ti i~- Ct) 1 sec I sec I sec

w'3erstanrl CR) I mmHg sec ml- l I, 33xl1")8 N sec m-5 3 n.yne1,33x10 sec
cm-5

compliantie (C) I mI mmHg-1 7,5 x10-9 N-l m5 7,5 x10-4dyne-1 cm5

innuktantie ( L) I mmHg ml-1 sec 2 1,33xl08 N m-5 sec 2 1,3~xl03 rlvne cm-5
sec 2

elastici tei t (E) 1 mmHg ml-1 1,3~xl08 N m-5 1,~3xl03 dyne cm-5

frequentie (f) 1 slag min-1 1,67xl0-2 Hz 1, 67xl0-2 Hz

tabel 2

1 rlvne = 1 g cm sec-~

1 dvne = 10-t) N

•

I
......
f\,)

Ib
I



( 1-1:) )

( 1-6 )

( 1-9 )
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1.]4. ~e algem~ne wet v~n Navier-Stokes.

Voor rle benalinR van 1.e a1Remene wet van NA.vier-Stokes, Ra1.n
wi 1 ui t van 1.e wet van behou1 van massa en 1.S wet van behou'i.
van impuls.
De continurtettsver~elilkin~ in differentiaal formulerin~

lui1.t aJsvol~t ( lit.12 ):

~ + 04v/J ;}- -= 0 ( 1-4- )Jt: (
voor een onsamentirukbare vloeistof, zal de soortelid!ke massa
;0 konstant zijn, hieruit vol~t:

;)~ 
JI: - 0

Uit de formules ( 1-4 ) en ( 1-1:) ) volgt nu rlat:
J • __ .....ll.
~AT=O

Voor 1.e impulsverge1iiking in differentiaal formulering
krilgen wi.i ( lit. 12 ):

......J V- .....::. J --" ~ .~

~ TE" +Î·AT.:}/l.D.c;l..N" Î d- - J/l.Q. (;)(I' +~ . ( 1-7 )
. +:rA.~(1['oLw-,)-t- dw-l~P

·t' is een hypothetische viscositeitscoëfficiënt, als funktie
V-=1n p,Jleen thermodvnamische groothetien ( lit. 12 ).
Voor een onsamen~rukbare vloeistof met een konstrnte dvna
mische viscositeit 1~eltit:

ol ....J
dUr ~ r]) = --r V' ft ( 1-8 )

Uit ( 1-6 ), ( 1-8 ) en met de aanname dat de viscositeits
coëfficiënt nul is, vo]~t hieruit voor ( ]-7 ):

Jv ...J ~ ~ l~
/ Si ~Î /IT"J/LD.cI.v (; - JAdd(J + '1 17 /ti'

Formule ( 1-9 ) is 1.e al~emene formulering van de wet van
Navler-Stokes.

Hierin ziln o~ is:

~e traa~heitiskrA.chten samenhangend met insta
tionaire bewegingen. Wij spreken v~n inRta-
tionaire traagheitiskrachten. ( 1-10 )

-"> -'

/ V:C;"l~H./'V- ~.e tr!lAgh eitiskrachten samenhangen1 met sta-
g tionaire bewegingen. Wij snreken van statio-

nai re tr" a.q;heiriskr'chten. ( 1-11 )

de massa - of zwaarte kracht. ( 1-12 )
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- ?R.Jt rle-'irukkrllcht~n.

~ v~ ~e wrijvings- of viskeuze kr~chten

( 1-1'~ )

( 1-14 )

1.15. De sinus pomp met zuiger.

De sinus pomn dient om de compliantie en de hvdrodvnamische
weerstan~en, op dvnamische wijze te kunnen meten.
Het elektrische schema van de pomp ziet er alsvolgt uit:

E L..- -.

c

D

-
r----------"'I'.---..~ 1 '

220 V =

1
+

+ 220 V =

fig. 4.
Het eJektrische schema van ~e sinus pomp.

H~t klemmenpallr 1-1' worrlt rechtstreeks, ViR e~n g~lijkrichter
Op IJeL net rumgesJoten, het kJemmenpa~.r 2-2' worrIt vi:l er:n
varillc en geJi4krichter op het net aangesloten.
De snecificaties van ie sinus pomp:

KW/pk = 1,5
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Volt = 2')()

Amp. = R,R
omw/min= 14 ~I')

cos = iE
V = :==

winrl = comp.
ber'lri j f= cont.
roterElI = ~

De maximaal bereikbare frequentie is:

l4~()

60 = 24 Hz. ( 1-15 )

Aan deze si~us pomp zit op de ~s een vlie~iel gemonteerd,
met ia~raan, via een redelijke lan~e stang, een zuiger.
Het is mogeliik het slagvolume van de zuiger te veranderen.
Deze veranderin~en zijn OP een schaal af te lezen, en ge
ven het volgende slagvolume ( tabel , ). De doorsnede van de
zuiger 6,9~ cm diameter, de slaglengte wordt ingesteld.

stllnrl op de uitwi l1<ing sJagg;rootte inho~d
schaalverde- stand in mm . h in cm ft r h

ling in lIl
3
0f

cm

L) max 57 5 189,68L) min 7
4 max lj2

4 151,754 min 12
3 max 47

'3 11,,81'7) min ]7
2 max 42 2 75,872 min 22
1 max ;7 1 ~7,941 min 27
n max ;2

0 ()n min '2

tabel ,.
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Hoo~~stuk 11. De theori8 v~n de hyiro~vnRmische weerstanden.

2.1. Inleiding.

Om on zinvolle wijze een hvnrodvnamische weerstand te kunnen
b8rekenen, moeten wij uitRaan van een aantaJ vooronderstel
linRen. Wij beschouwen de vJoeistof, wa~rmee wij in het ver
volR zulJen werken, als een onsamendrukbare newtoniaanse
vloeistof. Dit houdt in nat de vloeistof, die door de weer
st~nn stroomt, een konstante dichtheid (~ ) en e~n konstante
viscosi tei t ("1 ) heeft. Verner veronderstellen wij na.t de
bloedflow laminair is.
Met deze aannamen kunnen wi4 Rebruikmaken van 1e hvdroivna
mische wet, 1ie ioor Navier-Stokes is ongesteld.

2.2. Methoie voor de berekening van de vikeuze impedantie
van een stArre cvlindrische pijp.

ZORls Wl~ in de inleiiin~ ree1s ~ezien hebben mORen wij uit
g~an van de wet van Navier-Stokes.

~' ~ t I('N.J)1~H');;- -/1-J~Q.~~ --r /I{ L) P ( 2-1 )-hierin is ~ de vektor van ie snelheid
AI de vektor van de kracht ner vol. eenheii.
t: de druk
;4 de Lanl ace opera tor

)e vektor.1 , in deze formule mORen wij vervl'1arlozen, omn.at
er ~een uitwendige krachten op het svsteem inwerken•

...,,
\,

I
I,
I

I
I

I,

• _• ..--r::;...__..... :z.

fiR. 5.
Het schematisch mon.el van de starre cvlin~rische pijn.

Stel] en wi~ ver1er dat de snelhei1 in de tjP -richtinR nu) is
(A7~ = n ), nan ziet de wet van Navier-Stokes in poo]coör
1in'üen er Rlsvo],Q't uit ( lit. 1 • ):

/.:> c.J.~ Ar J.~ ~ Jeli Y=- {J~.,. I J ~ ol-

/ - ~ ~ /"'A' J.ïï'~ 'Z J'Z' - - J Z ""l JA.;l h:i'/l
.,. J /VZ j (2 -2 R, )

.) '2a
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J~~
jt/z J0c ~J J'VJr ~ 1If{'--rÎ Tt -fo( #/t. J.Jt +-Î/Vz JZ = - JJC -(-,~ JA'& ( 2-2b )

. I J UIl JZAJ"" .,A)-h:!
.+ .:t"'JJi'" ~:J7! - .Il &

hierin is A.'z rie snelheid in de longi tudinale richting
~ rie sneJhei'i in de radiale richting
P de druk
~ de dichtheid van 'ie vloeistof
.~ de viscositeit van de vloeistof
J) = /fit 'ie d'rnamische viscosi tei t van de

vloeistof

Ook maken wij in onze berekeningen gebruik van de continu
ïteitsvergelijking. Deze ziet, in zijn algemene vorm er als
volgt ui t:

( 2-3a )

( 2- -:Sb )

met ie aRnname, ie dichtheid/, is konstant, die wij in de
inleiding gemaakt hebben krijgen wij: cJ,i,..r -;;:=.0

In poolcoBrdinaten krijgen wij dan:
Ij) J24ft JA {Je ~ ~ -::>Z" = 0

( 2-2d )

( 2-2c )

In vgl. ( 2-2a ) en ( 2-2b ) verwaarlozen wij de niet-line
aire termen en de ~de orde afgeleiden; ( lit. 2. )

JWz Jl~
~ .en -::rz7

ian de volgende voorstelling voor de vgln.
2-2b ) en ( 2-~b );

..:ie [' ,ï'Al-z. -!. J Vol I
- - .) Z -I'" '1 ~ -I'"..ft JA

~ [ J~ I Jl/A lb.]
-.)z + ! c,),...t. - ft JA - ,A-

Wi.i kri.i gen
( ?-2a ), (

J·vz.
.JI::
j1/Z
Jj;""=-

-+ J~
Jz -0

( 2-3c )

Om voorg8ande vgln. ( 2-2c ), ( 2-2d ) en ( 2-3c ) tot een
oplossing te brengen stellen wij:

ft'-c: -= Vnt/l) j4J(é-"%)
(-e 2-4a )

4= ~ (/l.) -e ;"wli - "%)
( 2-4b )

(J .- (?(~) e i~/~ - '/cJ
( 2-4c )

en pt.l. \i~()
- ~ ( 2-4d )
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Schri.iven vori i nu ~e R.fgelei~~n van Ver) naar r in
V' is ~e eerste qf~elei1e naar r
V" is de twee1e af~eleirte naar r
dan krij~en wij voor ( 2-20 ), ( 2-2d ) en ( 2-30
~ebruikmakin~ van ( 2-4 ):

V't"{.Jl) + J. ~ '(;z) ~(a~ - ;.) ~ t~) = -7 ~(~)

Vz"(Jr) +:: Yz'(tr) + Ql Vz. (.Je) = - 4~ '?f/z)

rle vorm:

), onder

( 2-Sa ~

( 2-5b )

( 2-So '\

Als algemene oplossing voor ( 2-5a ) en ( 2-5b ) krij~en wi..;
nu, onder voorwaarde dat bij r=1 de waarden voor Ver) eindig
bli jven:

( 2-68 )

( 2-6b '\

Hierin zijn A en B konst~nten, F(r) en G(r) z11n funkties
van r en Jo(ar) en Jl(ar) zijn Besselfunkties van de eerste
soort.
Bij substitutie van ( 2-6 ) in (2-5a ) en ( 2-5b ) krijgen
wii de volgende relaties voor F(r) en G(r).

5 {;-tJ = ( 2-7a )

Substitu~ren wij ( ~-6 ) en ( 2-50 ) onder gebruikmaking van
de vorige relatie ~ 2-7a ) en de eigenschap ( 2-7b ), die
voor Jo en J] geldt:rlan krijgen wij relatie ( 2-8 ):

y; '(a ft):;. Q $ (c< ,re) - .; J (Cf /l) ( 2 -7b )

(a. fl- Jc~~ $(Q/[.) -t- 5(11/ -I./c J;/l)-(~-)J;"I::O( 2-8 )

hieruit kunnen wil de volgende eigens~hRp'Pen destilleren:

/i::: I~~ 23 ( 2-9a )

( 2-9b )

Omdat wij stellen dat G(r) altijd eindig is voor r = 0 ,
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vol~oet n~n v~l. ( 2-9b ) ~~ vol~en~e relatie:

( 2-]0 )

met H is een konstante. Door nu gebruik te m~ken van de
relaties (2-]1) en (2-7 ) krijgen wij voor F(r):

( 2-1]a )

Beschouwen wij nu alleen die B;olflengten die veel ~roter zijn
~qn ~e len~te van de starre cv]inirische ~ijn. dan kunnen wil
zeg12:en:

( 2-1lb )

en
( 2-1lc )

( 2-12 a )

( 2-12b )

( 2-12c )

~!.
Jz /-

( 2-13a )

( 2-1~b )

ian :( 2-4 ) krijgen wij

Jp r. .L
JzL 1 - Gf,Jt.

fl
/~ = - ,yoc

/

On~er gebruikmaking van

De ~low wor~t B;~B;even ioor ~e volgende relatie:

."'..
J =- j .!lT,Il /~ dn. ( 2-14 )

Vullen wij (2-13b ) , in deze relatie in, dan krijgen wij
na uitwerkinp.;:

~=
.]2 ( 2-]l)a )

De relAtie ( 2-11)a ) kunnen wij op een eenvou~ige wi.jze schrij
ven Al s:
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( 2-]t;b )

waarin Z n.e imnenantie 'Per lenp.;te eenheid is.
Na het uitschrijv~n van de Bessel funkties en bij ~ebruik -
van een ~oen.e benanerin~smethon.e voor 1e afbreekfout ( Lit. 2 )
kri,i~en wij ui teinn.elijk als algemene formule vroor de impedantie
( Z ) 'Per len~te eenheid:

z = A-; ( 2 - 16 )

Door e~n ~loedvat te vergelijken met een lange leiding
( Lit. 2 ), kunnen wij uit de theorie van de lange leidingen
de serie-impen.antie 'Per lengte eenheid be'Palen.
Deze impen.antie is analoo~ aan n.e serie-impedantie, gevonden
door n.e Pater voor een bloedvat.
Wij kunnen nu als formule voor de im'Pedantie ( Z )van een
starre ~ylindrische pijp met len~te I schrijven;

+ k, ..lev ( 2-17 )

Voor n.e waarden van kl en k2 uit formule ( 2-17 ), zie fig. 6.
f 1000

103(K,-1)
i1nd
K2

100 1----------I--~..w....;._+D04=-4-____t----____7'_~

101---------t------r---+----"'<---------l

1000

_1.....-__ .-----'----__....L....- J

~((9. /. 0.1 10 100
emT~ b r. (lAl" 2:n:.1) ~
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~
In fig. 6 ztin de correctiefactoren la (kl -1 ) eB k2 .als
Tunktie van d~ dimensieloze p~rameter al ra = (~/~ )&rg
uitgezet.
De laagste schaal geeft de waarde van de correctiefaktaren
voor e~n hoekfrequentie W.:.111: Je I.J~e -I.

De wa"rden kl en k2 zijn berekend voor / ~ Cl, !CQ ~ to, -
uit ie gegevens v~n Van Brummelen ( 1961 ) ( Lit. 5 ).
De impedantie Z uit ( 2-17 ) is opgebouwd uit een zuiver
weerstandsgedeelte en een induktief gedeelte. Wij zijn nu in
staat de kwaJiteitsfaktor voor de weerstand te berekenen.

/? k.iYl.!..c; -- - :ot 7T./f~"
')t. - ~L ~ '1.,(.) f ;.

, 1ï.Jf,}-

De kwaliteitsfaktor (Qr) kunnen wij ~ebruiken voor vergelijking
van de kwaliteitsfaktoren gevonden in paragraaf 2.3.
Zie hiervoor paragraaf 2.4.
Wij eisen dat het quotiënt van de drukval (á~) en de flow
( i o ) door een starre cylindrische pijp lineair is (Lit. 1 ).
Dit betekent, d~t turbulenties en het effect van een
eventuele instroming zo klein mogelijk moeten zijn.
De kans dat er wpl of niet turbulenties zullen optreden,
worit gep,even door het Reynolds getal (Re).
Het Revnolds getal voor een starre cylindrische buis wordt
als volgt gedefinie~rd:

I?e =
( 2-19 )

Hierin is -"r de gemiddelde snelheid. Als het RevnoJ ds getal
onder de waarde 2~00 blijft, is ie kans groot dat er
geen turbulenties optreden.
Daarom kiezen we Re = 1000. De inlaat lenp;te is de lengte
die nodig is om het parabolische snelheidsprofiel te
ontwikkelen. Uit theoretische en experimentele beschouwingen
bli.ikt dat wij bij de inlaat van een starre cylinrirische pijp
te maken hebben met een plat snelheidsprofie](Lit.3).
In deze situatie krijgen wij een extra drukval

( 2-20 )

Hierin stelt-v~dat er een niet-li.neairi tei t an.nw~~ip; is.
De extra irukvaJ möet klein zijn in vergelijkinp, met de
1.rukval beschreven in tie wet van Poisseuil1e (Lipp).
Om nu de '1 rukval (A PP) te berekenen, m.oeten wti gebruik maken
val. ( '~-17 ), de 1.efini tie van de weerstand en de formule
voor d~ flow.
De definitie van tie weerstand is als volgt:

R = ~ J;. /. ( 2-21 )
/I Q
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De ~ormule voor ~e flow is:

. - - z
I.. v ::=.,/'V // A~

Hieruit vol~t nu:

( 2-22 )

(2-23 )

Stel dat wij tevreden zijn met een niet-lineairiteit van
max. 1%, dan moet

.APe-- .$ 0,0/ ( )Af/. 2-24a

uit (2-21) en (2-2), onder ~ebruikmqkin~ VRn (2-19)
krijgen wij:

L1 fe _ I, I )Zo LJ /
- - • IJ • ne. ~ v, 0 I

.L1 r;, rP kl. Á. (2-24b)

Substitueren wij nu (2-2) in (2-19) en stellen Re=lOOO
dan kri;,gen wij voor 1:

D .J--f .d 'e Jt.:.L:
~ kJ. 1l. (5)000 (2-25)

Substitueren wij (2-23) en (2-19) in (2-24b) dan krijgen wij
een uitdrukking die aangeeft voor welke waarde groter dan 1
er een parabolisch stromingsprofiel optreedt.

/,1
0, b", (2-26 )

Voor de verf1'e] iiking van de7.e waarrien van 1 met fiie
gevonden in ~.~., zie ~.4.

?~. Methode voor de berekening van de viskeuze impedantie
van een starre snleetyormige pijD.

In het geval van een starre spleetvormige piJo kunnen wij ook
nu w~~r l1i tp'a8n 'Pin de wet van Navier-Stokes, onder in acht
neming van de in de inleiding gestelde voorwaarden. (Lit. S)
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11 --...,~======
I
,..-,..1----__--'

I

fig.·· 7
Het schematisch model V'1n de starre spleetvormige pijp.

In zijn algemene vorm ziet de wet· er als volgt ui t:

/ ~: /(,Q·d~etd)~71-jlletJ;O+1Ç7~ (2-1)

~

Hierin is Ar rle vektor van de snelheid.-f. de vektor van de kracht per vol. eenh.
'r de r'l.ruk.
Vrie vektor nabla.

Beschouwen wij nu e~n ~unne laag vloeistof, met 'likte dt,
bre~rite b en len~te 1 (zie fi~.).

De snelheirl van rie vloeistof is onafhRnkelijk van de
x en z - coöriinA.ten en ne krachten werken alleen in rie
x - richting. Sr werken geen uitwendige krachten op het RVRteem
( :/=v). Met rleze voorwaA.rden kunnen wij de wet van Navieri-Stokes
op rie volgenrie wijze noteren:

(2-27a)

Hier; n in : /[.IJ( de snelheid in de x-richtinp;.
~ de dichtheid van de vloeistmf.
'~ de viscositeit van de vloeistDf.

In vgl. (2-27a.) verwaarlozen wij !ie niet-lineaire term,
en herschri,;ven wij ne'lrukterm (Li t. Ij)
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Wij krij,ez;en nu ~e volp.;ende schrijfwijze van v~1. (2-27a).

(2-27b)

(2-28a)

Hierin is: Àp het drukverschi 1 over rle nl aten tussen
1 rle lenRte van ie platen tussen A en B.

Stellen wij nu: . 6
~t ;. ..ó71x) e. JW

A en B.

(2-28b)

(2-28c)

dan kriJp.;en wij voor
C2-?8) de volgenrle

J2V.-
Jyz

C2-27b), onder gebruikmaking van
inhomogene diff. vgl.

,ij?

Ö~ V :=' - 'te (2-29)

Voor i1eze inhomogene rliff. vgl. kunnen wii een homop;ene
onlossing vinrlen.

en een particuliere oplossing:

A?
V{y}:: (a1.f.

(2-3f)a)

( 2-30b)

De algemene oolossing van deze inhomogene rliff. vgl.
luirlt nu:

(2-30c)

Nemen ",i.i nu aan (~at het x - z - vlak in het midrlen tussen
~e olaten lip.;t, dan zijn de ~renscondities:

/lIryJ = 0
cl
T
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Na invullin~ van ~e ~renscon~ities (2-~1) in (2-;Oc)
krl1.!;en wij ~l's onJ ossin~ voor ~e ~i ff. v,,;l. :

-~p ( ~I..
V(:t) = JrL /- ~I. ~t~)

De flow wor~t ~e~even ~oor ie volgende relatie:
J~

(~ = 1./~ VrIJ cLy (2-14)
.,.

Vullen wij nu (2-)2) in de voorRaande relatie (2-14)in, dan
krUgen wij na uitschrijving:

(0,;;; .= (2-33)

Wij benaderen de taM door ~ebruik te maken van zi.in
reeksontwikkelinF; voor «l.<{7fh)2

t1(J ~ 't '1'S" .4eJwt Ir. c1.:= c;:{ - J + /~- .JIS- + (2-34)

Verwaarlozen wij nu ~e termen van ~erde en ho~ere

or~en en maken wU ~ebruik van (2-28c), krijRen wij voor (2r3'~

• L.1 P~ 0I.J( 12w~1.c1 'f • t,.)/' ~_f }

{..,:: I t 1.f 1- IbJo -1 1 -; 710'7. I (2 -35 )

Voor IV =0 ziet (2-35) er als vo1Rt uit:

Lj I"=>A. dJ
Cv -= - /1.,..l. (2-36a)

Anders geschreven levert dit ie hydrodynamische weerstand
op:

(2-36b)

Dit is in overeenstemmin~met de wet van PoisseuilJe veor ~en

buis met een rechthoeki~e doorsnede.
De I1fhank~liikhei·l van ~e amnlitu~e van t~ , van de freQuentie
wordt ~evonden uit:

. 4P~d3(
jt.;}j=- I~!-t /-



Hierin is rle term met wlt verw~."1.rloosr1.
Passen wD on 'e term tussen haakjes tie reeksontwikkelinR toe
van:

/.1 + "')""'/IH(/lH-I) z.
t! '" := / + /ffl 11: of" t ! ..t. + ••• -. (2- 38 )

en breken wij 'ieze na de tweedè term af, dan krijgen wij voor
(2-37 ):

Bij I H~ heeft de term tussen haakjes (2-39) on~eveer de
waar'ie 1'),1')1')()6, welke waarde verwaarloosd kan wortien.
Bij /0h'zi8 de afw~ikin~ ongeveer 6%, maar als wij tie kleine
RJlpl i tu'ie in ogenschouw nemen, is rleze toch ook te verwa1.rlo
zen. Dus als ~oede bena1erin~ voor de amplitude van i.. kan
de tweerle term tussen haakjes uit vgl. (2-~9) wor1en
verwaarloosd. De nu verkregen uitkomst is weer in overeen
stemming met ~e wet van Poiseuille.
Ui t, !te f'0rmu] e (2-31)) kunnen wij bij verwaa.rlozinp; van de term

(I'f &v~l.d~)(168ott),-I(ti t mogen wij omtiat bij I Hz zjjn waarde
0,1')1')1 veel kJeiner is i~n 1, voor tie flow (g tie volgende
formule noteren.

1:
1

=..41P~ 01.3 (I _j" ~~dl) (2-40)
121~ 10'

In rleze formule (2-4()) zien wij een re~el en een imaginair
rreel 'iat een lineaire afhankelijkheid van de frequentie
vertoont.
Wi.i kunnen ie visceuze imped'1.ntie Z als volgt schrijven:

'Z==
I

Y (2-41a)

waarin Y rle arrmi tantie is:

.
y = ~~ =

G- '71.~j .e i1

leveren ons

...Lz= -y
(z-yo))

1e vol~ende ui ti rukkinR=

(2-4lb)

( 2-42aJ

tius met (2-41 b)



(2-42b)

(2-42c)

uitwerking v~n deze vgl. levert:
IJ,t L

In zijn algemene vorm kunnen wij Z uitschrijven aIs:

Z.:= !?+ jwL (2-43 )

waarin R het weerstandsdeel is
en L het induktieve deel is.
W~ k~en nu onder gebruikmaking van (2-43) de verschillende
termen ui t (~-42c) als va lp;t sch rijven.

I:/?l t
( 2-44a)

en

L
(2-44b)

Ui t deze twee faktoren (2-44a) en (2-44b) kunnen 'Wij de
kwaliteitsfaktor voor de weerstand bepalen.

;(
Cl - - --t. - t.:>L - (2-45 )

(2-46 )I?e =-

Evenal~ bij ~e we~rstandsbepalin~ van een starre cylindrische
ni,i"o, eisen wii ook hier, !lat !let ouotiënt van de ~rukval(ót;a)

over ~e spleet en de flow ( (Q ) binnen zekere grenzen
lineA.i r moeten ziin. Di t wi 1. zegp,en tiat turbul enties en het
effect vnn de instroming binnen deze gestelde grenzen moeten
hl ijven (Li t. ~) Het Revnolds p:etal (Re) Reeft aan of er
wel of niet turhulenties zu]len optreden. Het Revnolds
getal voor e8n snleetvormige piJp wordt als va lp;t p.;ed efi ni e8rd
( L1 t. C):
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Wij kiezen om rerJenen r1ie reetis genoemd zijn: I?e $; 100 0
De instrominRslengte is tie lenp.;te die nodip.; is om het
narabolische snelhei1.snrofiel te kunnen ontwikkelen.
Uit theoretische en experimentele beschouwinp.;en blijkt dat bij 

lnstrominp.; eerst een plat snelheidsprofiel aanwezig is (Lit.;)
In deze situatie hebben wij een extra tirukval van de ~rootte:

(2-47)
11- .filfl!Q. ,",.,ie;t ...... Je

"'ee"S~6H.d te hel'~,.lr.en.

Deze extra 1rukval moet veel kleiner ~ijn dan tie drukval
beschreven in de wet van Poisseui lle ( A'Fp ).J omq(e. Inl,e."en é~ "/~l-'"
In form.ule (~-47) stelt .N~ 1.e a.anwezigheid van een niet
lineairiteit voor.
Om nu tie 1rukvaJ h~schreven in de wet van Poisseuille
te kunnen berekenen, moeten wij uite;aan van (2-41b),
(2-36b) en 1e formule voor tie flow.
De ~ormule voor ~e flow is:

(2-48)

Hieruit volgt nu:

(2-49 )

Stellen wij nu riat wij tevreden zijn
in tie weerstanti van 1%, dan moet::

,ó~

Ar;

liet een niet-lineairiteit

(2-50a)

m~t (2-49) en (?-47), onder gebruikmaking van (2-46)
krijgen wij 1e vo 1gende formule:

=
1,1 cl-._.

( 2-51)

Substitueren wij (~- 49) in (2-46) en stellen wij dat voor
Re = 1000 geen turbulenties optreden, tian moet de lengte van
de spleet (1) voldoen aRn:

47f ol/J,
2 ~&:7"O ..-r ~

Substitueren wij (2-49) en (2-46) in (2-50b), tian krijgen
wij een uitirukkinp.; voor de lengte van tie spleet (1),
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waara~n minimaal moet wor~en voliaan om een parabolisch
snelhei~sprofiel te kunnen ontwikkelen.

(2-52 )

Voor ver~elijking van ~eze waarde van 1 met die
gevon~en in TIara~raaf ~.2. zie 2.4.

2.4. Verge lijking van ie yerschi llen~e karakteri stieke
rJ'rQQthe~en v"n d.e viskeuze impeianties.

In de voorafgaan~e twee paragrafen (2.2) en (2.3), hebben
wij theoretische waarien gevon~en voor de viskeuze impedantie
van een starre cvlinirische p~p en een starre spleetvormige
pijP.
Voor de viskeuze impedantie van een starre cvlindrische
pijp, kregen wij als karakteristieke grootheden:

617t....
lT./'1Q ~

4~~

(2-178.)

(2-17b)

I I
_1-

f1bY

(2-18)

(2-26)

Voor je viskeuze impeiantie van een starre spleetvormige PDP
kregen w~ià.ls karakteristieke r;roothe1.en:

(2-44a)

(2-4~ )

(2-51)
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( 2-1).2 )

2-38 )

0/'+ wL?~d Cf) -/ _- k~Noemen wii ie faktor -- •
',()O 1I1.

ian kunnen wi; k3 in een reeks ontwikkelen
~ ) h1 :koL
(! + Je. = I +- X. W/ + m(". -) -V ,. .' . , (

.J!c L» jo 'l.c>I Sf Ift.) ij",> '2.(J ~ o/~) l.

J-= /+-(-1) '~~7' + (-Ijf-1)(L/CJ/ov '{' +-'

J w z.1' • d Y ~ 'Y d.P
-4<J -= /- r -f- l....>J? - .....

';;10'7 & II~04 Af. >'

Voor 0 =i~f en f = 1 Hz
d =1"),04 cm

I:. = 1 g cm-~ 1 11 = ~x 10 - ~ cm- sec- (voor bloed van 37 oe )

kunnen wii de tweede en derde term van de machtreeks uit
rek~nen.

( 2 -1)3 )

te vprwaarlozen is
dat voor ie impedantie

0,00 "

117'
~dJ

I,.l~/

.,L,o-l

é>, 00000 1;/

L -

wÎ? "',,>I s
I
, /0'; I[ l

(..oJ"'e"ç/J'
,~o z. -4("

)~fout 'lip w~) rnak:~ ioor r1P7Je termen
ffilnier flan 1, .iJ • W1J kunnen nu zegp:en
v~n een spleet gelr9t:

R-

Voor de viskeu~e impedantie van een starre cvlindrische PllP,
kriigen wi1 als karakteristieke grootheden volgens Westerhof
( lit.4 ) en Womerslev ( lito 6 ):

.z - R -r i wL-
( 2-SSI'l. )

1nR6 If.:= ePpE
i7/l 'f ( ?-5Sb )

q.Jc. .fi- 62
-en = ( ? -5"ic ).- wi.. ~ ../l.Z

D~ r~FH~tA.ntie uit ( 2-55b ) en ( 2-S'Sc ) berekend, is
al-walgt:

wL :t.. w(l-l
- J ?r..Jlz ( 2-56 )



Om ~e instromingsverschijnselen binnen de gestelde grenzen te
hou~en (2-S7) en voor het ontwikkelen v~n h~t pRrabolisch
snelheiisprofiel ( 2-S8 ) , ge]~en ~e volgende formules:

~ A I~ :?fl. :J.-( ~ It t:,-,('1.0-0, , L," " h Zo ( 2-57 )

I1
6/~

( 2-58 )

Hierbij zijn wij tevreden .,ls een niet-lineairiteit van
1% optreedt. Wij hebben nu twee benaderingsmethoden voor
de berekening v~n de viskeuze impedantie van een starre
cvlindrische P~P;

Voor /Za:S; 0,1 cm. zien wij ui t fiJ!,Uur twe" dat z0wel kl
als k2 konstante faktoren zi;n geworden van de grootte.

k "'IJ
I - /3 ( 2 -59a )

Ir;;:: J (
2-59b )

Vullen wij nu (2-59) in, in (2-17), (2-18), (2-25) en
(2-26), dan krijgen wij de va1gende formules voor de vi ~keuze
impe~antie van een starre cvlin~rische pUP, volgens de
benaieringsw~ze van L. de Pater (Lit. 2)

/(=

L=- % I;: ~

61
- lVÎP..~

'i:) I
1:::. Ic e /l.

Jlo o'V{ L
=

( 2-60a)

(2-60b)

(2-61)

(2-62)

(2-63)

\!. l-Ç:i-5J)
Ven~eliiken wij 4eze formules met rt(~ formules (2-Sl)~?-S6),
(2-57) en (2-58), tien zien wii ~at voor tie waa.rden van

l7, ~ 0,1 ('lWl, r1~ r~s1l1taten VR.n ~e henR.1el"'in.crswijze ~oor ~e

Pater (Lit.?) en ~ie ~oor Westerhof (Lit. 4) en Womerslev
(Lit.6) geJijk zijn. Wij kunnen nu deze resultaten vergelijken
met iie welke wij gevon~en hebben voor 1e viskeuze impe~antie

van een starre spleetvormi~e pijP.



(2-64a)
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Vergelijken wi.i eerst tle kwal i tei tsfakto ren van ie weers tanti
(~r) met elka~r (2-45) en (2-61).
Hiervoor stellen wij tle kwaliteitsfaktor voor tie weerstand
(2-45) en (2-61) aan elkaqr gelijk:

_ ~ _ ~ ;: .t~A[
~IL - ~I'd.z. - 1V~/f.Z wf D&

Dan volgt hieruit, tiat de verhouding van de hoogte (d)
(zie fig. 6) van de viskeuze weerstand van een starre
s~leetvormige pijp met die van de diameter (D) van de
viskeuze weerstanti van een starre cylindrische pijp is(z,e t.~· S'):

d I

:D .= (I, t;

Met anrrere woor"1en, rre kwaliteitsfaktoren voor tle beide
weRrstanrren ziin gelijk, als geltlt:

(2-64b)

De kwali tei tsf1'lktor voor rj.e weerstand~r is de verhouding van
tle weerstani en tle reactantie. Als deze verhouding zo groot
mogelijk is, krijgen wjj een zo goerr mogelijke benan.ering van rre
itleale we~rstanrr.

Aangezien 1'1[ en ~ konstanten zijn, is de kwali tei tsfaktor
voor rre weerstantl omgekeerd evenredig met de f~equentie

en rre diameter(b)in het kwadraat van tie starre cylindrische p1Jp
of ie hoogte ( d) in het kwatlraa.t van de starre
spleetvormige pijP.
Door nu de ~iameter (D) of de spleethoogte (d) zo klein mogelijk
te kiezen, wordt de kwaliteitsfaktor zo ~root mogelijk.
Westerhof (Li t.4) gebruikt voor zjjn starre cvlindrische
pijpjes een diameter van:

D = 0, 't ';1- A'I1m

VIii kunnen nu r'te kwali tei tsfa.ktor voor de weerstand van een
starre cvlin~rische pijp berekenen:

(2-65)

Als ~e kwa 1 tteitsfaktor voor tle weerstand tot ie waartie 1
ger1aald is, berrra&~t tle fasetlraaiing tussen ~e drukval en tle
flow 4')° •
Substitueren wU Qr= 1 in (2-6S), dan krijgen wij voor de fre
quentie van "1~t punt:

(2-66 )



Berekenen wij voor ~e viskeuze weerstand van een spleetvormige
starre PDP, ook de fre~uentie waarb~ de fasedraaiing tussen
~e irukval en de flow 4S

o is, dan kunnen wij de7.e frequentie
vergelDken met die welke is berekend voor de starre
cylindrische PDP.
De kwaliteitsfaktor voor de weerstand van een spleetvormige
starre pijp is:

''-'1
"'Î dl (2 -45)

In on7.e ontwerpen (zie fig. 9 en 10 )hebben wij d = '1,04
p:ekozen. De kwaliteitsfaktor voor de weerstand van een
spleetvormige starre PDP wordt dan:

cm.

= (2-67)

(2-62 )

De frequentie waarbij de wa."rde van de kwali tei tsfaktor
van de weerstand tot de waarde 1 is geda.ald, is:

~,~ - Rl, J> Hz. (9. -b8)
Wij zien dat ~e frenuentie voor deze starre cvlindervormige
pijp, waarbii n.e f" sedraaiing tussen de drukval en de flow
4So is, ongeveer een faktor 2x zo groot is als de
frenuentie voor ~eze starre spleetvormige ~ijp, waarbij
de fasedra~iing tussen de drukval in de flow 4So is.
Verder zien wij dat wij in beide gevallen, met een hartfre~uentie

van 1 Hz, nog ver genoeg van de frequentie afzitten, waarbij
tussen de drukval en de f]ow 45° fasedraaiing optreedt.
Vergelijken wij (2-62), (2-63) en (2-51), (2-52) met elkaar
nan blijkt ook hier ongeveer e~n faktor 2 ten nadele van
de lengte 1 on te treriem, waarbij minder riqn 1% niet
lineairiteit ontreedt.

I' ó P :?~:J
/-L ~ e/_~ Cl' :::

L9oo~ "{Zo

/ 1. ~(

f.-. ~ A6" v,. ct (2-63 )

veor een starre cylindrische pijp

Ll r:o /? PIJ
7.2 (/OOV 't Z.

en

(2-51 )

(2-52 )

voor een starre spleetvormige pijp.
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On~anks ne theoretische voor1elen van een viskeuze
im~enantie, ongebouwn uit starre cvlinnrische pijpen, die
ui t het voorgaR.nne bJ i;kèn, hebben wij toch gekozen voor de
konstruktie van een viskeu7.e tmpenantie opgebouwd uit
5t'lrre s-pleetvormige pijpen. De volgende overwegingen hebben
hieraan ten gron~RJag gelegen:
- De konstruktie van een imne1antie opgebouwd uit ~laten is

ve~l eenvou'"1i.o.:er te verw~zenljjken, 1-:.n aie ongebouwrl uit
starr~ cvlin1rische pijpen (zie 2.~.)

- Door ~eze e'~nvoudi~e kons+,ruktie is de viskeuze imped~'ntie

opgebouwd uit nlR.ten, veel eenvoudiger uit elka~r te nemen
en weer in elkaar te zetten.
- De versto~ningen die o-ptreden, kunnen dan ook o~ snelle en

noel treffende wijze worden verho] ~en.
In de volgende naragraaf zal ne konstruktie van e~n

impen~ntie ongebouwd uit starre spleetvormige ~~pen worden
behan~eld.

2.~. De konstruktie van de hydrodynamische weerstanden.

Uit de vorige naragraaf (2.4.) is gebleken 1at wij gekozen hebben
voor ~e viskeuze imnedantie o-pgebouwn uit platen. Voor
de konstruktie van neze viskeuze weerstand moeten wij ne karak
teristieke formules voor de viskeuze imnedantie ow~ebouwd

uit nlaten raannlegen. De waR.rne van ~e kwaliteitsf'lktor
voor een stR.rre spl eetvormi.o.:e nijp (2-4~) moet zo p:root
mogelijk zijn. Om 1i t theoretisch te verwezenlijken, en om het
praktisch ui tvoerbaRr te laten, hebben wij voor de s~leet

hoogte (n), de waarne 0,O~ ~m. gekozen. Om iets over de
lengte vqn ~e impe1antie R~ef.te kunnen zeggen moeten wij
(2-S1) en (2-S2) r8..R.1plegen zie hoofnstuk 1).
Hiervoor hebben "i.i ne waqr"en"p en A "fI. nonip:.
De waar~en voor .ti[ en~ ~oor bl_oed bij <>z,7 C. zijn:

.'( - :1 ..-. ,0 .2 d C4+-r -I J.eG-1

..A r'.: I ti 0--3

De wa'lrne van .ófj- kunnen wij on de volgende manier berekenen!:

./1 ,.A /J

Á t; - L rT/,-uz.. (2-69)

WRnnee:rfie flow al s funkti e van rie tijn het ver] Oop van een
enke1 fasige p:e l iik~e~ich te sinus zou hebben, i s de berekent np,
vqn de piek flow ( ,) ne volgenne:

. , 3CC

----i.... b
fig. R Schematische voorstelling van de piekflow.



• , /l

i ?~,., .= Ir (

krijge n wij vo 0 r" ::

/'l

L .: 7l: , '1~""

"'l'I"'" ~ tu ~ -RIJ l"C

(2-70)

(2-71)

De wq~rde VRn Rner • is de volgende:
Rner. is uit metingen bepaali en heeft de wa~rde 1,58 in
meiische e~nheden.

(2-728.)

Dit is in het e.G.s. stelsel.
J --,;.'1--I?pvz. = I; s-rP,( I, 33 .( cc.] = 1, / -t JO ...tti: e- 'I (2-72b)

...-1

Uit (2-71) en (2-72b), ingevuld in (2-69) is nu 6~
te "berekenen.

(2-73)

VulJen wij nu ieze gegevens in (2-51) in, dan geldt voor de
minimale lengte 1, waarbij het instromingseffect binnen de
gestelde grenzen blijft:

A J

L >:A~ é' 0/ .= /,2çcm (2-51)
r zvdov 1" l.

(2-S2) p;eeft ons ie minimale J enc;te van 1 wRRrbi; het
parabolische snelheiisnrofiel binnen de gesteJie grenzen
is ongetreden.

('\ us: --IJ~ .J0:l cW/
Door nu e~n ~~s~hikte 1

voorwRRr~en voldoet, en
voor Rner • kunnen wi.i de

A'hV2.. = /~ 7 ~
/ ~dJ

te kiezen die aRn beide, bovengenoemde
~eze in te vullen in ie formule
breeite van i~ sp]e~t herekenen.

.=:; ./,I4'/,O):J (2-74)
.kc t>u"'

Kies voor 1 de waarde . 35 cm.
iRn krijgen wij voor b:

IJ = /.l -r ,-f -=- J Y, :>- C#1
-'Ó ...Ij 1. I.rW J.... ,

Wij kr~gen nu voor ie maten van de weerstqni:
d = (), 04 cm.
1 = 35 cm.
b = 94,5 cm.

Deze maten 7.ijn niet erg gelukki r:; voor ie ui teindelijke
uitvoering van onze imnedantie.
Het is iaarom 7.a'l.k een compromis te 7.oeken waFl.rhij w1.i de
lengte 1 ietA verkleinen, evenals de hreedte h.
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(2-52)

(2-51)

De breerlte "b, kunnen wij verk1 einen noor hem te verdelen in
een x aantal parten van b, waarb~ de som van rl~ x parten
p:eli.ik is a"n rle totale b. De x parten kunnen wij opstA.neJen
w~Arrloor er in principe niets aRn on~e impe~antie waarde veranr
rlert, maar omr,e imnerl:::lntie w~l e~n 'lccentabeJere omvan,g; kri;,g;t.
Verrler kunnen wi; rle eis; een niet-lineairiteit van max. 1<10
minrler streng maken, noor hiervoor een niet-lineairiteit
toe te J aten van max. 2% , wat een kJ einere J enq:teq:eeft.
Deze wensen ziin in de vo1,g;enrle berekeningen tot ui tin,g;
~ebracht. Bi; een niet'-line;:li ri tei t van 2% krij,g;en de
formules (2-S1) en (2-52) rle voJ,g;ende waArrlen:

./'

.L ~ 1.1~ Ij? oI
J

zr,170V AC
/' s-

f J '-..!d.. ,b Ff= ,IJpi
, -?1. it1 'l, ·Az

(2-74) tie waarde

(2-51)

(2-75 )
;. ,,,,- t, 1 CKt t" 2 I, 1

--'C ~ J, RJ'

r1 us: J ~ .11, 'I cm
~iezen w~ nu voor 1 ie waar~e :

1 = 2S cm.
rlan kr~gen w~ voor b, ioor invulling in

De lengte 1, waarbij de instroming binnen de ,g;estelde ~renzen

bl i,ift, bJjjft gel 'lk; ne minimale lengte 1 die nodi,g; is
om een paraboJisch snelheidsprofiel te ontwikkelen wordt klei
ner.

1= !tb.f, I~ /) f- J ~. bb,qcH'f '
rTr « d /

Deze breedte laRt zich moeilijk onsplitsen in een
x a<)ntal geJijke geneeJ ten van b. Daarom kiezen wij voor b
ie wa~rie van 60 cm. en berekenen hierb~ de 1, is deze 1
groter ~an de berekenrle 1 in rle eisen, dan mogen wij deze J~ngte

~ehruiken voor rle konstruktie van onze imperl~ntie.

Wij kiezen voor rle bre8rlte b = 60 Cll., omdat hieruit)') spl eten
te maken zi,;n van 2 cm. breed te (b'), die dan een hoogte
hehben van: 7,0 X 0,04 cm. = 1,2 ClI.
Rekenen wij hierbij rle rUkte v~m ne nJ aten (0,03 cm.) dan
komen wii on: 29 X ()~03 = '),87 cm.
De totale hoogte (~) wordt nu (1,2 + n,87) cm. = 2,07 cm.
(zie fi.q:. 9).
Wij kri,ip;en zorloende e8n hoop.;te (tl) van 2,07 cm. en een
br~~d te (bi) van 2 cm. die re'1e14ik goeii naS"ien "bij rle
binnen rle rliameter van de noor ons gebruikte aorta van
2 cm. rli"meter. De waarde van 1 is:

/J __ .~ . ~~J.,.
~ .:;. .l.t, ~ CWt.

11 '2



Deze 1 is groter ~an ~e wa~r~~ van' 1 WR~rvoor vol~aan wor~t

ar-tn ~e gestel~e voorwaar~en. D~ konstruktieftekeninp9; va.n R'Per.
is te zien in fig.9.

I
l
i

Wo--+"'7"""--- ~ I ----l~IO'I:,
I

fig. 9
De konstruktietekening van de hydrodynamische
weerstan~ R'Per •

h' = 2,07 cm. 30 spleten van 0,04 CII.
29 platen van 1,03 cm.

bi :: 2 cm.
1 :: 22,4- cm~

n. :: 1,04 cm.

Voor ~e R 1 kunnen we nu e~n ~eJ~~e re~enerinR onzetten
(zie hoofRituk I).
w~ kiezen weer e~n niet-lineairiteit van mBX. ?~,
hier~oor kr~gen wij voor (2-S]) en (2-S2):

....,. .j

.-f~ ~ If. P cA
.l S'Qc;>û "t 1. (2-1) 1)



(2-7';)
..A

Dus p;eldt nu na invulling van de waarden voor Alf /, cl eH 1,)
voor 1:

--1 J
/} IJ. r-:. 1'Jt~1

.A:. ~ • "'"ob .41J. =- 0/ ol. C'W1
... Co (2-51)

Rper•

(2-71)

(?--76a)!fu = g ocJ

.A t

f';' U A~ ol ~ 111l c..,'
. '7 1,J'J17 1 (2-75)

.A -CM f>; 't,B/eh?
De waarne .ó Pp worrlt'1.naloo~ a.a.n de berekeninp,'swijze bij
op ~e volgenrle wijze berekenrl:

/ (ole f~k ItoVo:»': lOl:) 1IF~~l"

mINI 11,.

~/6CC.
is in het e.G.s. stelsel.

Vullen wij nu (2-71) en (2-76b) in,in (2-69) tian krijgen wij

..Ä AI? ,4-
IJ Pr ;., 11/ = q t 123 ,(/0 ~'C##1 (2-77)

Stellen w~ voor 1 rle lengte 1: '; cm. dan wornt

/t = ;~7:1 -=- J l. 'I, .! 3 Cwt

De rreerlte b p,'even wij de waaro.e 264 cm.
Deze bre~dte verrleIen w~ in 66 spleten met een breedte van
4 cm.
De maten woro.en nu:

66 spleten met hoogte 1,04 cm. is ?,64 cm.
6s spleten met hoo~te 0,13 cm. is l,gS cm.

De totale hoop,'te (~) is nu 4,S9 cm. en de totqle bre'rtte
(b') is 4 cm., o.i t i.s hii henao.eri.ng een vierkant, rle 1engte
is c::; Cll.

Door b = ?64, 1 = c:; CII. en rl = 1,04 cm. te kiezen, krii~en

w].î in 'ie we~rstano. een -rout van ongeveer 1%••
De konstruktietekeninp,' van Rsa is te zien in fig. 11.
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'141
~'""~-"",,,-,-, -

' .... ~~.,,_.".._._.,. W'·'· <

J/

.....-~,L-t-----.~~-------i~~1
i

~-----''-------------''

fig. I')
De konstruktietekenin~ VRn ~e hv~rodvnamische we~rstRn~

Ksa •.
4,S9 66 spleten '1,'14h = cm. v"n cm.

6s spleten v"n (), rpi cm.
bI = 4 cm.
1 - Cl cm;
~ '- 0,04 cm.
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111 De theo rie van de hyrlrorl 'rnA.mi ~che c apaG iteit.

~.J. Inleiding.

Uitgaanr1e van een aantal voorqf Restelde eisen, kunnen wU
e~nhVr1ror1vnamische ca~aciteit berekenen en construeren.
~en geschikte manier om een hv~rodvnamische canaciteit
te maken is,een luchtreservoir te ~ebruiken (Lit. 7,8).
TIe grootte van ~e ca~aciteit is rlan recht evenredi~ met
"te afgesloten hoeveelhei~ lucht boven het vloeistof 0'Puervlak.

).2 Metho~e voor rle berekening van 1e hy"tro~vnamische

capaci teit.

Beschouwen wij een afgesloten hoeveelheid gas onder een zuiger
r1an is r1it een systeem met één fase. Het gas moet via de wan
den van het vat warmte met de omgeving kunnen uitwisselen en
via verplaatsingen van de zuiger mechanische arbeid kunnen
verrichten. Uit bovenstaande kunnen wij stellen dat voor een
quasi-statische, infinitesimale toestandsverandering geldt:

CT~5=- dU+folV ( 3-1 )

De index OS bij ~ stelt voor de warmte die o~ Quasi-statische
wil~e wordt tóegevoerd, de ~ s'mboliseert de infinitesimale
veranr1ering van Q s' die geen totale differentiaal is. Als
wij ( 3-1 ) integ~eren tussen een begin toestand ( 1 ) .et
volume V] en een eind toestand ( 2 ) met volume V2' dan
kri jgen wi j: &1 ot1I

ct;~=- tI.t -U, + f IJ ( 3-2 )
~

Om r1C verge'ii~ing ( 3-2 ) te kunnen Rebruiien moeten wij U
kennen als een 'funktie van onafhankelijke toestanrlsgroothe1en.
In rlit geval ~iln twee onafhankelijke toeAtan~sgrootheden te
vin"ten, nl. ~ en V, T en V of ~ en T. Voor ~, V en T bestaat
e~n toestan1svergelijking ( 3-5 ). Als wij T en Vals onaf
hankelijke VAriabelen kiezen, r1an kunnen wij schrijven:

011.,1 =e~ dT ~ t~-j dV=""C:dT...[q~)/.(Pc 3-3 )

Hierin is C rle soortelijke warmte bij konstant volume per
v kilomol.

n het aantal kilomolen
Bedenk wel dat Cv ook een toestandsRrootheid is, waardoor
hij in bepaalde gevall en nOg van T en V kan afhangen. Sub
stitueren wii ( 3-~ ) in ( 3-1 ) dan krijgen wij ~e vol
g~nde uitdrukking:

d"~7~ ~ ~~ elT+ !'(j~)r .,.?I oU! ( 3-4 )

Voor een idea11 gas, kunnen wij voor p, V en T , de volgende
toestan~sverge]ijkingopschrijven:



( 3-5 )

Met behulp van 1e kinetische gastheërie kunnen wij bewijzen
flat voor een irleaal ges gelrlt riat ij alleen afhankelijk is
van rle temperatuur en niet van rie druk ( p ) of het volume
( V ) ( li t. 9, 1() ).
Wij stellen rius:

en

u= UfT)

{~~)r ;; 0

( 3-6a )

( 3-6b )

Vullen wij nu ( ~-5 ) en ( 3-6 ) in, in ( 3-4 ), dan krijgen
wil

( 3-7 )

Met behulp van toestanrisvergelilking ( 3-5 ) kan men p eok
alfl onafhankelijk veranderlijke invoeren, inplaats van de
nu ~ebruikte V. Uit ( 3-5 ) vol~t dan:

IV hit? j- AlRï_,
~ -" T ex I -;az ?

Vull~n wil nu ( ~-8 ) in,
genrie uitriruk~ing:

".,R -
::. -0/1 -r
in ( 3-7 ),

( 3-8 )

dan krijgen wij de vol-

( 3-9 )

Voor een quasi-statische warmte toevoer bij konstante druk
volgt hierui t:

(,,:~t~= '"cr = ft> ('c;, + R) ( 3-10a )

Uit (3-10a ) volgt dan voor een irieaql g~s dat:

Cl' .= CO" +R ( 3-lf)b )

( 3-l1b )

( 3-l1a )

Een proces waarbij ge~n warmte met zijn omReving worrit uit
Rewisselri, worrlt a~iabatisch genoemri. Wij kunn~n rius ste]l~n

~8.t in formule (3-7), rie term c:TQ nul is.
Wij krilgen nu voor ( ~-7 ): ·qa

o ~ /1'r c: cl T -f" .Af : T ol y'

Cv clT t>I V
-T =0

R. r V
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Na integratie levert iit ~~ volRen~e verRelijkin~ on:

VT c~= k..~'Hi. DI"" ~ ( ;-12 )

Bij ~~ integratie hebben wij veron~ersteld ~at Cv een
konstante is. Uit ~e kinetische Rastheorie volgt dat Cv
alleen in bepaalde temperatuur gebieden zeer weiniR met de
temperatuur T v~rieërt. In andere gebieden waar ~it niet het
geval is mogen wij ( ~-12 ) niet toepassen ( lit. 9,10 ).
Door nu ~)-12) en (3-5) met elkaar te combineren, vinden
wij ne voor ons belan,q;rijke uit~rukkinR:

C'l"h'? V C" -= Jon~iOtn/; (3-13)

De ver~eJijkinRen ()-12) en (~-l~) wor~en wel de
vergelijkinp;en van Poisson genoemd. Voor de verhoudinR C,;::
gebruivt men vaak het svmbool ~ • ~

In het luchtreservoir van onze capaciteit treden kleine
veran~~ringen van de ~ruk en het volume on. Wij kunnen
formule (~rl~) ~aartoe op ~e volp;ende manier schrijven:

1/ Jr k IJ~ .J~ L11(.)k (~-14)
~o v.. .:: kOHd;QHl: = (/'., .;-~?)(~-4V) =- r.;>(f..+LJI'IIl- v.,l

Op rleze ui. tirukkinr; kunnen wij ~e vol ~ende reeksontwikkelinR
toepassen.

f. ) WJ .-#Hf lH-I) l
(/+;t =/+m')(. or i! ..t-+ .•• ~ (3-15)

Hieruit volp.;t voor ie Jaatste term f- ~1}( SlJI1/3-/C,);

/, bV) l A v J<. (:/-1) ( ~,~ I l
••l!. - v.. .=. I -;( Vo ·""" v<;. j - - - ( "3 -16 )

Verwaarlozen van rye hORere
• achtstermen en invullen in (~-14) geeft:

(3-17)

Na uitwerkinp; van ()-17) krij,q;en wij ~e volRen~e ui.trirukkinp;:

(~-18 )

La ten wij nu rye vo] um~verA.nri.erinR tot nul mderen, ~an

krijgen wij voor ie capaci tei t bij infini tesimale volume
veranlerinR:

c-=
(3-19)
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Dit is de formule voor de cRuRciteit, q:evormri rloor een
luchtreservoir in een ~fgesloten vat boven een vloeistof
ouuervlak, w8.arbij wij ui tgaan van ~en adiaba.tisch proces in
de lucht van het luchtreservoir.

(3-20 )

~.~. De konstruktie van de hydrtdynaaische capaciteit.
• oU" ..lelt."cl)

In para~raaf ~. 2. hebben wij !~ e capaci tei t berekendTvan de rlruk
en de volume variaties die optreden in het luchtreservoir.
Stel dat de vloeistofsnie~e] onder het luchtreservoir
sinusvormi~ varieert met een kleine amplitude.
Voor de quasi-statische infinitesimale toestandsverandering
geldt:

d ~7' :. cl" ~ t ol V
Stellen wij nu dat:

ei ti. :. /ti e~ cl T
8.18 het proc~s adiabatisch is: ~e1dt (~'= ~,.v)

at- ~~ .=: ç> (3-21)

Wij krijgen voor (~-l) onrler p:ebruikmakin~ V8.n (3-5) de
volgende relatie:

Deze relatie kunnen wij 00k schrijven in de volgende vorm:

dT
T

=' - -
dil-
V (3-22a)

Voor infinitesim?-le temperatuur enfo1ume ve-randering kunnen
wi,i ('3-22a) herschrijven "'.ls:

(3-2~ )
waarrle is; dan

= ],4 voor 111Cht 1a.t:

I.1T )T .:;; - { /, 't -I • /0-2,

(2-24)

(~-2l)a)

(3-22b)
AV
V

ÄT- -r-
,ó~ u
V - tiJ

hetgeen een re~le

(~-22b), liet

:, =(X-I)
en 1\

Neem :t.:: lo-~

kriig~n we voor
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(3-25b)

(3-26 )

formule opschr\~en:wij als algemene
:J T J~ T
Ji- -~~..

Het is nu zinvol om te berekenen wat de in~rinRdiepte

voor WArmte in ie wand van ons vat is,
Beschouwen wj,i e~rst het algemene geval van een oneindige
geleider.
Hiervoor kunnen

waR.rin T is de temneratuur
~:~c~s de temneratuursvere~feningscoëfficien~

rj> UI een bron.
/' = soorteli.ike massa.
C = soortel~ke warmte.

Wij beschouwen het speciale p:eval waarbij de bronterm ~ nul
is. Wij beschouwen verlier alleen oplo3sin~en, die een zuiver
'Oerioliieke funktie van de tiid zijn. De voorwq.arde van de
perio~iciteit vervangt één neginvoorwaarde, hetgeen
inhou~t rlat het tiiristip worrit verlep;~"'.aal' t =- QO

In het één-r'limensionale Reval, waarbi,i de bronterm nul is,
zoek~n wU onlossingen voor:

JT ~2.T

J.!:- =- Gl. J~'" (3 -27)

in ie vorm VFm:

Hierin is '0

T= 7; e P)c. e .iw~

comnJex. Substitutie

,,'- - ..1.: == 0

C5-28)
in (3-27) levert ons:

(3-29 )

ZOrlR.t:

( 3-30a)

immers

De algemene on'nssing voor (~-27) wordt nu:

T - /J &If!'(1+j) -rj (.)1:] J:1r IjfII~/) -f'/~tJ<3-"1)
- 17 e + B fZ'

(3-32a)

Voor rle half-oneinrlig ge}ei1e~ in ons ~eval, waar ter
o 'la '! tse VA n x = ') een sinusvormiRe tem-perRtuurfluc tUR.tie
worn t opgelegr'l., zijn rie ranlivooT'Waarrlen:

T
- Jc.)t;

veor 'k.=0 Ln -= I~ e



en voor

-4~-

T=o

Vullen wi.; neze randvoorwaarnen ('3-~2)

~an wordt de onlossing:
T == 7: e-CIjfJ)c.

in formule (3-~1) in,

of anders geschreven:

T .=; 7.: e-~!D Ct>-:1(tv t - %) ('~ -3~b )
I~

waarin J) -= r =:;- de inririn~riiepte is.
De inriringriienten voor glas, ]ucht en k0per, zijn hieronder
uitgerekenri, voor een ongerirukte temperatuursfluktuatie
met een freouentie van 1 Hz.

a D =rf
in m2 sec-l in mm

glas 44 x 10-8 0,37

lucht 20 x 1')-6 2,4

koper 114 x 1')-6 6,0

tabel no. 4
Uit rie literatuur (Lit. 11) blijkt riat de temperatuurs
vereffeningscoë~ficientvoor lucht en persnJex nagenoeg
gelijk zijn. Voor rie konstruktie van onze capaciteit
hebben wi; gekozen voor een persnJ ex CV} inder met een
wanri~ikte v~n on~eveer O,S cm.
Viii kunnen hieruit conclu1.eren 1.at er via de w~.nd geen
warmte-uitwisseling met ne om~eving zal plaats vinden,
omi~t 1.~ wanridikte van onze conriensator veel ~roter is rian
in"lrinB;~iepte voor persplex. Bekijken wij nu we~r 'ie algemene
formule voor warmtegeleiriin~ in een meriium, rian ziet rieze
formule er als voJB;t uit:

JT-
Jl: + ("2)-26)

Bii ~e oplossing V'1n rie algemene vergelijkinp-; 7.:11 naast
rie reeds ~evonrien oplossing (3-~~b) ook nop-; e~n onlossing h~~
staan. voor rie totale verp-;el ijkinp, (3-?6).
De reeds gevonden op] ossing beschrijft naarin, een snel
uitriempenn versch~nsel, waarna alleen de bronterm nog ma~r
als bepalenne f8.ktor overblijft (Li t. 1?)
Di t verschijnsel vinrien wij in rie lucht van het luchtreservoi r.
In het luchtreservoir zal door samenrirukking en expansie
va.n rie lucht r·sp. warmte wornen ontwikkeld en afgestaan.
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De hoogte en ~iAm~ter moeten ongeve~r in ~ezelfde orde van
grootte liggen, on1~t ~an ~~n situatie ontstaat, waarb~ het
w~n~onperv]ak van een cvlin~ervormi~e capaciteit een minimale
waar1 e heeft bj; een maximal ~ inhou1, het~een het adiabatische
karakter van h~t proces on~ersteunt. Ook is het van belan~

voor een optimale werking van onze canacit~it 1~t de weerstand
en ~e zelfin1uktie die optre1en in de vloeistofkolom onder
het luchtreservoir zo klein mogelijk ~ehouden worden.
Deze vloeistofkolom !iient als "zuiger" om aan l1e lucht in het
luchtreservoir de ~ruk en ~e volumevariaties op te dringen.
Wij rekenen voor de hoogte van deze 'I zuigerlt h' = ~ cm.,
de binnendiameter van het luchtreservoir van onze capaciteit
is 11,11 cm. (zie fig.11).
Voor de serie impe!iantie geldt; voor een starre cvlindrische
pijp, zie hoofdstuk LI, (2-17):

_P rJzA' . i.4J.;
z - ~t /1:/1... 'f -I'- /w 'qjl..'" (2-17)

<-1-1 "2 -= ~. -rio w LI/
De konstante/" '1' _, en.kJ , hebben de volgende wa'l.rden:

/~ = I l em-.J
---r .:= j ,fJ.O-t ? ~-' #c,-I

Voor ~e waar~en van kl en k2 zie fig. 2, gel1t bij een
ro = S,SS5 cm.:

k l ::: 1,')17
k2 ::: 17

Voor ~, kunnen wii nu !ie volgende waarde berekenen:

JJ /,1Ifh , - J 1- .-
-. J TT /l.:J v - (~-27a)

;f~, -=

V00r Lj.'

(3-28a)

In medische eenheden (zie hoofdstuk I), wordt dit:
't, o/J ,( '0 -J ,

-=. 3. 0l K te -, 41f IH 11, lu Ht4,..r (3-2 7b )
t.J3,(c.o J c/

volgt uit het voorgaande:

L b f -=k t'4' - ,J S-
Ac ( 1 _" ol 3, l:r ,t IC - - 9 ~-

lï /'., 1/

In medische eenheden (zie hoofdstuk I), wordt dit:

(~-29 )

= 1 al. maB~-l (zie l-~l

De kwaliteitsfaktor voor een capaciteit is:
I

~ =- f(wc

Voor I Hz. , de hartfreouentie, en C
kri;gt qc; de waar1e:
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Wij kunnen nu conc1u-1eren, 1at h i ; een kleine vloeistof
hoop;te h', "Ie kwaliteitsfaktor voor een canaciteit p;root is.
Onze canaciteit is zo p;econstrueerd, 1at de v]oeistofh~ogte
~/voor verschilJende capaciteitswaarden gelijk blijft.

De censtructie van de capaciteit ziet er als volgt uit
(zie fip;. 11): I

I

I
~I

I 1"(

I

I'

"if.-

~f'''S/''~ Je

AW W4M. ~(../,1.1c

,
.:lJ=Molla. -------...-t

r
I

-mf?on-------L-----+--------"""l'al~ - _..1 -

I f<'t'Sl'lr-. ILo :...-_.!....-_---:- _

fi~.ll

De konstruktie tekeninp; van de hydrè1vnamische
comn] iantie.
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IV De theórie van het totale systeem.

4.1. InleirUng.

In ~e voorgaande twee hoofdstukken XI en 111, hebben wij de
theorie van de hydrodynamische weerstand en die van de
hydrodynamische capaciteit beschreven.
In dit hoofdstuk willen wij de afzonderlijke componenten samen
voe~en tot de totale afsluitimnedantie.
Als urobleem komt dan de imnedantie van de aansluitstukken
van ~e verschillende elementen naar voren.
Om een idee te krijgen van wat wij in de praktijk kunnen
verwachten, hebben w~ het elektrische analORGn van de
afsluitimneiantie gebouwd en er metin~en a~n verricht.

4.2. Qe berekening van de jmpedantie van d~ aansluitstukken
tussen d~ komponenten.

Zoals w~ in de algemene beschouwingen (Hfdst. I) hebben
~ez:ien, bestaat de at~l~ltim-pedantie uit een -parallelschakeling
van ne svsteem-arteOCY:1Ië'i'fC"sa) en de weerstand (Rper ) van het
perifere geie~lte, met in serie daarmee de svst~em-prterie

weerstann (Rsa ). In het hvnronamische geval, moeten deze
konmonenten gekoppeld wornen. De aanslui tstukken, tussen
~eze komponenten, hebben ieder voor zich ook een impedantie,
die voor het totale systeem een som im-pedantie geven.
De koppeling tussen de imuedanties (Rsa en Rper) en de
comnJiantie (C~) noemen w~ Ka2, die tussen de aorta
en imuedantie (Rsa),evenals die tussen de imnedantie (R-per)
en de terugvoer (ader), Kal.
Schematisch ziet deze confi~uratie er als vo1.gt uit:

'r---------..t~
I I
I I. ..

~~ /
I

"I i
I I I

I i I I I

...
K.... .- R liA

~
keiL

... e sn + K"'l et' Rr...I I II •I lil! I.
r'

R\A,t.. b
t Rrct'. a:-..&;I I

I

fig. 12
Schematische configuratie van de hvdrodvnamische afsluitim-pedantie.
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I, 31,tw~ 3~ HJ ~-~c: z (4-1b)

0, 6tklA)-~"'" .J«' A-c..1-1 (4-2a)

/1 0 " tfu>-J~ k.; ~-I Jec.t (4-~b)
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De imne~anti~ van de ko~nelin~en Kal en Ka2, wordt berekend
aan de hand van de formule voor starre c vIinrlervormige pi,j'pen
gegeven in para~raaf 2.2.

Z.;;.J~ c91~ ' ) ~t (2-17)
~ lT./r.. ~ -+ j cv~, . lT~~

waarin:
,~-= I ~h< wkc

l e-- Y

't -= .J,r w'·" 0&1'&4' ~e e.-,-~

De straal r c en de lengte 1 v~n rle aansluitstukken benalen
wii op ~ e vo 1gende manier.
Wij r'l.enken ons in, r'l. 'l,t, de p;ehele impedantie van het
aansJuitstuk Kal geconcentreerd is in een starre cvlindervor
mip;e nii~ met een 1 enp;te van C) cm. en een doorsnede van 2clI.
r'tiameter. Voor het aanslui tstuk Ka2 denken wij ons in, dat de
~ehele im~e~antie geconcentreerd is in een starre cvlinder
vormige ~Un met een lengte van 4cm. en een doorsnede van
2cm. diameter. BD een straal ra van I cm., vinden wij uit
fig. 2, r'l.at voor de bDbehorende waarden van Kl en K2 volgt:

Kl = 1,092
K2 = 2,9

Wij zijn nu in staat om de waarden van de im~edantie van Kal
en Ka2 numeriek te berekenen.

I?~I ::

4.). Metingen aan het elektrische analogon van het
totale systeem.

In r'l.e vorige na,ragraaf hebben wii de totale imnedantie
voor Kal en Ka2 berekend. De no~nale waarden voor Rsa en
Rner bedragen resp.

1154 == D" 0 PAHM.( IJ ~c -Iw.-I- I (4-3a)

f?,tM .=: ~ ~eP ,.AwH1 kj ,J<c /IfJ-1 (4-4a)

De zelfinduktie coëfficient van de svsteemarterie en
de perifere imnedantie kunnen wD aan de hand VRn formule
(?-S4) en de waarden gegeven in par. ~.5, berekenen.

/, :I;<J eL - .JtDl (2-54)

Veor R zUn de afmetingen:sa 1 = 5 cm.
b = 264 cm.
d = (), 04 cra.



(4-3b)

(4-4b)
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Voor R.oer ziin rie afmetingen:
1 = 2?,4 Cri.

b = 60 cm.
d = 0,04 cm.

Ui t het voors;aanrie kunnen wii rie volgenrie waA.rrien voor de
inriuktiviteit van r'le systee.-arterie en de nerifere
imperiRntie herekenen.

L sl1 =0l Lr:l ,rw - ~~h1I1JIff.-I- (~& ti..

L;oVl ~ ~lfl rw -J/1'Hu.f #7~-t_~~t
v

De comn] iantie beschouwen wij al s irieaal, zi.in nominale warrrle
is (zie 1-3);

(4-6a)
-Z')~-k" -= l?ul,fo-.l -+J'w LJf1,/-o{.

C4-6b)/l.J/I
1
-10'" :;... ;Y1,.- -r "0 -1 iM _1Iy .,..J -, #c:

J ,w-t 2. (4-6c)
L s/I, hl;. 2,ll.c "' - A+f I+f liJ .' Ju

Voor rle totale imneriantie van het nerifere systeem
geldt nu::

ZfeA,..f.of '"- i?;hC/J, 0/..,,-1 +j'oJL,-,t.../ C4-7a)

waarin r<.p~,,,,I.. .; .=. Is-JJt ~--"fU)'- s,AfA_ uy JtJ-'pc (4-7b)

I.ju., oki = /0,)1 Át-O-
1

1#m ~ .-.J-ftrl. (4-7c)

Om oriënterenr'le ~e~ev~ns over het hyrirorivnamische systeem
te verkriigen, zetten wij het totale systeem om in zijn
elektrische analogon. Om een hanrlelbaar elektrisch analogon
van i~ hvirorivnamische imuedanties te kunnen maken,
moeten wil rie komnonenten omzetten in elektrische komnonenten
met een reële waarrle. Dit rloen wij aan de hand van de volgende
formules. Voor (le kwa1i tei tsfaktot va.n de hydrodynamische
we ers tRn rl f1 e1)hen wii de vo 1genrle formule:

met 0r = 1

en

krijgen wij:

(2-45 )

(4-8)

(4-9 )
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StelJen wij nu 1at wij 1e comn1tantie vermeni~vuJ~i~enmet
rle waarne /c:>-' en ~e coëff'icient VR.n ze1finrluktie ~el;.ik
laten, ~an wor~t R, on~er ~ebruikmakin~ van (4-9), een
faktor /0

3 g:roter.
Ver1er zien w;; ~ at w, (4-8) ook e~n faktor 10

3 p.;roter wor~t.
De waar~en voor rle elektrische Rrootherlen worrlen rlan:

/(j IJJ -10 , .= cP? r Il (4-10a)

..-I's 11, ft. ( := 1.11.r N- j 11 (4-10b)

}7/>"'f, -10-1 .- 1s-J'I,i'" Jl. (4-11a)

~~, {.ol = Iq?) À'I-O-;I 11 (4-11b)

C,r 9 ..::: /.-w-1. F (4-12)

! = Ik Hz '-'eH~ :s~ J /lil (4 -13 )

J l

fig. 1")
Schematische weergave van het elektrisch analogon van ne
haemonvnamische afsluitimpe~antie.

De waarnen van rle weerstanrlen en zelfindukties (in fig. 1~),
waren instelbaar, ~oor gebruik te maken van een deca~en bank
en een induktie bank. Het netwerk van fig. 13 werrl aqn een
viertal nToeven onderwornen.
Proef 1: De i1eale toestann, waarb~ wij alJeen te maken hebben

met rle in de literatuur Revon~en waRrrlen voor:
rsa = 8').Jl.
r per = 1. C)80 .5l
c'sa = l~F

Proef 2: De toestani waarbfjwij alleen te maken hebhen
met rle 100r ons ~ekonstrueer~e impe1Anties,
welke rle volgenne wa~rrle hebben:



Proef ~:

= 80 JL
= 1t4:~ mH

r per

lper = 8,42 mH

csa = l)AF
De toestand waarin ook de aansluitstukken zijn
ver1isconteerd, met dien verstande, dat de ingestelde
waar1en lager zijn ~Rn de door ons berekende waarden:

r sa = 81,2 ft

lsa = 2 mH

rper = lS81,2 Jl

lper = J') mH

Proef 4:
C sa = l}lF

De toestand, waarin ook de aanslui tstukk.:en zijn
ver~isconteerd, met dien verstande, ~at de
in~estelde waarden ho~er z~n 1an de door ons
berekende waarden.

r sa =81,7)l

1 = 3 mHsa
rper = lS81,7Jl

lper = 11 mH

c sa = lj-tF
Voor de meetr~sultaten zie tabel 5.
Voor de grafieken zie fig. 14 en 15.
Fi~. 14 geeft de '1mpli tude ka.rakteristiek weer.
Fig. 15 geeft de fase karakteristiek weer.
Proef '3 en 4 zi;n gedaan, omdat slechts eAn schattinl; van de
werkel i.;ke imneiantie van de aanslui tstukken is gemaakt.
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1 2 -'S 4

freQ. Imp. fRse Imp. fa.se I11Ip. fase ITI'P. fas~

in in hoek in hoek in ho~k in hoek
KI17 Q in Q in Q in Q in

gr. p-,r. p'r. gr.

1 217,6 61 214,4 61,1) 210,6 1)7 203,2 c:;c:;
2 129,1 48 124,6 46 117,6 36 110,5 30, IOC:; 38 100,9 ~4 94,8 16 92,9 4
~,"3 92,6 2
4 9~,9 ~0 90 24 90 0 96,2 16
5 89 25 85,3 17 93 14 108,3 31
6 86 21 82,6 11 99,1 2c:; 122,1 41
7 84,4 18 81,5 6 108,5 )) 138,1 48
8 8"3 16 80,7 2 118 40 155,1 56
8,6 81,7 °9 82,4 15 80,7 1 128,1 41) 172,4 58

In 81, c:; 1"3 81 4 138,5 49 189,3 61
IJ 81, ~ 12 81,6 7 lt:lO C:;3 210,8 64
12 8n,9 11 82,1 10 161,5 56 227,6 66
I, 81,6 10 82,8 13 172,c:; 1)9 245,3 68
14- 80, c:; 9 83,8 IS 183,1 61 263,"3 7O
Ie:; 81, ~ 8 84,8 17 194,8 63 281,c:; 71
16 8O,1 7 86 21 209 64 302,2 72
17 80,0 7 87,2 22 220,C:; 66 312,6 74
18 - - 88,7 24 232,5 67 ~39,6 74,1)
19 - - 89,6 26 245,9 68 356,8 7C:;
20 - - 91,1 27 257,4 69 376,8 76
2s - - 98,9 ~5 342,4 7S 510 77
26 8O,0 4
,0 - - 109,s 41, I) 380 77 561,8 81

tab~l 5
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v. De metingen aan ie hydr01vnamische weerst~n1en.

C:;.l Inleiding:

Vsor rle metingen aqn rle hvrlrorl'rnamische we~rst;:mrlen 11;aan
w~ uit van rle definitie:

(5-1)

Hierin is Aphet 1"Y'ukverschil over de hydrodynamische
weerstqnd;io rle flow door de hydrodynamische weerstand.

Voor de bepalin~ van het drukverschil over de hydrodynamische
weerstan1, maken wij gebruik van rlruko'Onemers van StathaJl,
die voor en ach ter de weerstand zijn geplaatst. De deor cie
drukounemers on~enomen drukvariatiqs, worden via een elektro
manometer 0'0 een schrijver zichtba~r gellaR.kt.
Voor 1e hepa]in~ v~n de flow door ~e hvdrorlvnamische
weerstand, hepal en wij het opperv] ak van de zuip;er en rle
zuigersnelheid.
Wanneer x(t) de nlaats van de zuiger is als funktie v~n de
ti.i1, "a.n i s x(t) rle snelhei rl van rle zuiger als funktie v'"'n
lie tiid.
De flow i o wordt rian:

. .. r _I (5-2a)( = o/F- .f " =- J () ~-. 'i Î " e-r~c
.. ~., ,Nz.

. J (t;-2b)}t. l( 11, , "'oJ -,
'''~i IJ/z. =- "'rr· ~ = e- "'c.
{.J ij - oK IJl}, 'i./ /,J .J -'1 (t;-2c). J IIz - c.:.>~I'" ", - e- .&'Af:

Het qU0tiënt van de topwaarrle van het drukverschil over de
weerstand en de topwaarde van de flow door ie weerstnnd ge~ft

de ahsolute waar1e van lie im'Oedantie.De tangens VQn de fase
hoek tussen ie flow en het drukverschil over rle weerstand
ge~ft ons de verhouding tussen reactantie ~n de weerstand.
Ui t rleze twee VOOrWRFtr'ien zijn ie weerst:"l.nrl en ri.e
zelfiniuktie van onze hvdrodvn'"'mische imperlantie te bepalen.

S.2. IJking yan de meetannaratuur.

Voor ie benalin~ va.n ie ijkwaarrlen van de iruk, opgenomen
lioor de drukonnemer, b1.i verschil] ende e;evoelie;heden, hebben
wij de volgende meetopstel ] i np; ~ebouwd.
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fig. 16
Het blokschemA. van rle i;koTlRte11.in,R: voor rie
hviro~vnA.mische weerstan1en.
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D@or een druk on te bouwen in het luchtreservotr, àie
wep:~ns "te onsamenrlrukba~rhei"t van àe vloeistof in a] Ie
richtinR:en wordt àoorRe~even, kunnen wij de uitslap; van de
drukonneJle~OP de schrijver ijken.
B~ een druk van 10 mm H~ kr~~en wij voor het rechter kanaal:

10""", ~ ::? i!l-.4+1 Y
bi.; een Revoelig;heiti van: )~~

bi; e~n ~evoeliRhei1 van: IO"'~_

(5-3c)

bij een gevoeligheid V8.n: te IM 1".,WI
Bij een druk v'm 20 mJl Hg; krijgen wij voor het linker kanaal:

Jo I) '""" "Po A+fvl (5-4a)A.,wr

,/IHH1 117
bij e ~n ~evoeli~heid v.., n IQ "'1,.,.,

ie ~ IJlo m 11 (5-4b)

bij e~n ~evoeligheid van fo ... 11/._

20 ~Wt liJ ~ /l î /1J4V (5 -4c)

bij een gevoeli~heirl van 0, )-fl/c..,
2.0 ..M" Wf k, ..... 17r tIN ti ('5-4à)

bi'; een gevoel igheirl van I ~/~
Voor 0e i;kint:; V'l.n het f'aseverschil tussen rleiruk voor rie
weerstand en 1~ flow "toor 0e weerstand, hebben wij het lucht
reservoir ~fgesloten v~n het systeem en het systeem ~evu1d

met lucht (zie fig. 16).
Er b1e~k een vast faseverschil te bestaan tus~en rle druk en
rie vernl a"tsing van 2')0, wR.arbij "te 1ruk yoorij11e op rle
verpl ~.atsin,,:, bij het meten met de sinuspomp in berlrijf.

s.,. Metjngen aan de hydrodynamische weerstanden,
in statische toestand.

Voor het meten van de hydrodynamische weerstanden in
stRtische +.oestand bouwden wij àe volgende meeto'Pstelling:
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Het schema van ~e stqtische weerstan~smetinR.

wi.i 18.ten r1~ Konstante hoevee]hei~ water ioor ie
hv1roivnamische weerstan1 lopen. De heeveelheii water die ia
een bepaal'ie tiJi ioor 'ie hviro"lvnamische weerstand loopt,
van.gen wii aD i n een vat.
tiet ouotiënt von de hoeveelhei·1 water in het vat en de tijd
waarin het vat .gevuli wordt, ~eeft ons de flow.De druk die
voor 'ie weerst;qnd in het water wordt onp;ebouwrl, nem.en wij
op met e~n watermanometer (fi~.17). Het nuotiënt van de
iruk voor ~e weerstan1 en rle flow rloor de weerstanrl ~eeft

ons rie weerstanrl 'Jan de hvrlrorlvnamische impe1antie.
De meetresultaten voor de Hper zijn:

p P inhourl tijrl flow R· R
in TJl.m~O in mmHR in mI in sec mI/sec voor voor

water bloed

)Sf") 2'),7 ~2C:;f) 75 4~,3 '),')95 1,78
)2~ 2),8 ~47') 9') ~8,7 '),6~ 1,8,)
~'Î6 '2') , C) ~~2') 9'1 37 '1,608 1,8229) 21,6 ~2~c:; 9'1 ~6 1'),58c:; 1,76
2~ f) ] 6,9 -Z;~61') 12'1 Z8 '1,6')1 ] ,81

tabe 1 6.



De geTli~ielde weerstand voor bloed is:

l?,eJt = I, S>o't
Hl'" II~

(C)-5b)~/1'c.

De geIlidr"lelde we~rstand voor;':O is:

11f« o 60y
.4luH 1/)

( 5-5a)= ~/~,

De meetresultaten voor de RBa zijn:

p P inhoud tijd flew R' R
in YlmHtO in mmHp; in TIl in sec mI/sec voor voor

water bloed

7, 'i 2, 'i 7 29~'i ~() 98 '),O26~ 0,079
4J) 2,9') 3170 ~0 l6'i,5 (),0279 0,084
41) 2,94 3080 ~O 102 ">,0287 1,">86

tabel 7.
De gemi ~ ~ e lde we"!rs t·lnd voor f40i s:

4H- l/tj

/Ga - qO/ll" -.t/itc. (1j-6a)

De gemidieli weerstand voor bloed is:

~ = o..~ .()) tH- 11'1- (Ij -6b)
/l J/1 • ..... ti 41 / il'c

').4. Metjngen van de hydroivnamische weerstanden
in dynamische toestand.

Voor het meten van de hv~rodvnamische weerstanden in
dynamische toestand, bouwden wij de volgende meetopstellinp.;:
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fig. 18
Het blokschema van 1e dynamische weerstandsmeting~n.
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Het vat, rie· hvrtronvnamische weerstand en de zui~er vul] en
wij met water. Het vat staat in open verbindinPo liet !ie
lucht (zie fi~. 18), dit heeft tot ~evolR dat rie druk achter
de weerstanri praktisch nul is t.o.v. de !iruk voor !ie
weerstand.
Zetten wU nu rie pomp in bewe~in~, rian zal door !ie beweging van
de zui~er een sinusvormi~e d~uk aan de vloeistof worden
opgerirukt.
Deze variaties wor!ien rioor de ~~ukopneme~on~eno.en

(zie fi/2;. 18) en op ~e 2-kanaalsschrtjver weer~ee:even.

Hierna schakel en wij om en tekenen wij de zuie:erstane:f"en de druk
voor de weersian!i oP. F~"I'I.61.Is':";

Het ~uotiënt van het verschil van rie druk voor en na de
weerstanri en de flow (zie ~.l.) rioor de we~rstand, ~eeft
ons de absolute waarde van de impedantie.
Uit het faseverschil tussen de druk voor de weerstand en
de flow, berekenri uit de vernlaatsing, kunnen wij het ~uotiënt

van de reactantie en de weerstand bepalen.
Met de nu vol~ende twee ver~e11jkingen wordt ~erekend:

7
Izl = ~Ii' or wl.J.z,

tA.>L
If

Ver!ier Relrit nog voor de weerstand, vanwe~e de viscositeit
v" n bloed (zie 2-53), dat: I?~o:; ~ l?"u~.1

en voor de i nriuktie (zie 2-~4), dat: l.If,o=- L&",•./

De meetresultaten en de berekenrie waarrien voor Rper en Lpervinrit U in onderstaanrie tabellen. .

fase fren. ri ruk voor riruk na drukver-
., flow

hoek !i~ we~rst. !ie weerst. schil over
in g-r. in Hz in I1mH~ in I1mHg de weerst. in mI/sec

in !lmH~

7,3 1,08 128,'571 2,941 12~,630 2?2,4'54
14,2 2,11 2'57,14) 9,412 247,7'~1 47»),6))
20,77 ),'18 411,429 27),~29 387,899 63~, 77]

tR.bel 8.
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f'reQ. IZ' . R ,,~V RI5t-4 L x 10·J .J
t~m'f ~lJ x }0

in Hz in .,,",...~ in ~,.,~ in """- in ._11, i n .-1H1#t /I~
"""átc ~#('c ~/"'r .AII/~I ~.4tc

1,'18 0,128 0,565 0,56() ·1,681 10,1)7 71,71
2,11 0,257 1,5713 0,1)53 1,660 1'1,76 142,20
3,08 1,~79 0,6121 0,572 1,717 11,23 216,90

tabel 9.

(5-10b)

(5-9b)

( 1)-9a)

De p;emi d1 el rle w' a rd.e van d'3 weers tand voor ~() is:
/Ht~Ht

.~/"c

De ~emiddelde wa~rde van de weerstand voor bloed is:
I? I, 6~~_A'N_ KlJ

'l'e-r .= /-../~c

De ~e.id1.elrle waarde van de inrluktie voor ~O is:
- J ,ANHI /lt

Lr.:'! = Iq]J À'W .~/"c" (5-10a)

De ~e.idrlelrle waarde van de in1.uktie voor bloed is:
.M4- P,

L bvr .=. /O..J J ;r1O'~
I I ..-..'/~4

De formules (5-9) en (5-10), ~even de gecórrigeerde waarden
van de weerstand en de induktie weer.
~eze correctie is uit~evoerd om de extra weerstand en induktie
van rle aansluitstukken waarin d.e drukonnemers zitten, te eli
mineren.
De meetresultaten en de berekende waarden voor RBa en Lsa
vindt U in onderstaande tabellen.

fase freq. rlruk voor druk na drukverschil flow
hoek rle weerst. de weerst. over de
in t!.r. in Hz in JlmHg in mmHg weerst. in lil/sec

in mrnH~

)4,97 1,14 12,778 ),2")5 9,t:ï42 235,411
48,'10 2,22 35,556 11,765 23,791 457,72)
61 ,00 ':z: ~~ 68,871 23,529 45,042 686,585,

tabel 10.



-62-

freq. tRnr IzI RHLO R· J L x In' t.l)L x 1Ó
3

"L..~.·
in Hz

MIfIf~ . "",.1Ij . ..,...,~ .....~ • .........111
in ~/«(: l.n ~4ct' 1n .- 1n~~" l.n

......,/~t' ·....-i'/~c

1,14 '1,699 0,041 f),f)332 0,'1997 3,245 23,23
2,22 1,111 0,052 '1,0348 0,1 '14 ~ 2,771 38,63
7),33 1,77)2 n,')66 '1, f)7) 28 0,')984 2,714 56,81

tabel 11.

(5-12a)

(l)-11b)

De ~emiri ~elrte waar1e van rie weerstanri voor lito is:
144_ 11,

~&c

De ~emiririe1ri~ waRrrie van rie we~rstanri voor bJoe1 is:
AH_Hj

Rj/1 .:. 0, 100l.rHtlkc

De ~elii~~elrie waA.rrie Van rie inriuktie voor ~O is:
..-_H,

!, 9J ,r~"J ·~c'I.l'ca

De gellidrielrie waarrie van de inriuktte' voor bloed is:
AH_ R,

LSII ~ 1,.i,J .rtc-J .MJ/~C'~ (5-12b)

De formule (5-11) en (5 y 12), zijn voor de extra aansluit
stukken waarin rte rtrukounemers zitten, ~ecorrigeerd.

S.5. ConcJusies.

Om conclusies te kunnen trekken, ver~elijken w~ de ~emeten

waarrien met ri~ theoretisch herekende waarden.
Voor rie ~emeten waRr'ien VRn rie hv'irori,rnamische we~rstRnd~n

in statische toestanri zie tabel h.
Hieruit volg;t voor rie o:emiriielrie waRrrien v~.n rie
hv~rorivnamische weerstan~en voor hJoed:

h11H #,j

- ~tPo~ /hÛ/#c
Ak~H7

~/okc

Vont' "Je gemeten waarrien van rie hv1rodvn8.mische impedantie
in dynamische toestand zie tabellen 8, 9, Ir) en 11.
Hieruit volgt voor 'ie gemirirtelde waqrden van rie
hvrirorivn'l.mische weerstand en zelfinriuktie voor bloed;
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f(r ~ 63s-
/JffHf 1/2....

(5-9b)- ,Ard/J<G

/(.ft4
1H- ~,

(5-11b)- q ,ool ~/,J<c

L~ 1~33-r/;O'J
/AN_ 1/1

(5-10b)- /I#d/,fct ~

f 1R
._J ".,.,,~ 11,

(5-12b)-= ~ $~ .(W
~/pCl

Voor ~e theoretisch berekende waqrden van de hydrodynamische
impedantie zie 4.3.
Die voor 1.e totA.le hydrodynamische weerstan1en, dus liet
aansJuitstukken voor bloe1 is;

;(r~ ~~c9/~-
.-fH_ #~

(4-7b)-
~/,J<c

liu ~oJ/,

~_ ff'j
(4-6b)-= 4Cl~c

Die voor de totale hydrodynamische zelfindukties, dus met
aansluitstukken voor bloed, is:

L~ I~1) -r l-O - j

.AuHl /I~
(4-7c)- /iff..J7/.k t· t

L ).A l,}) Á'w-]

/...".,,_Hy
(4 ..60 )

-== ~/.kr4

Wi.i zien d8.t 'ie wa.ar1en voor ~e Rper en Rsa redelijk Roed met
elkAar over~enstemmen, waarbi'; wij wel moeten hedenken,
1. at er meetfouten zi.in Q;emaakt. Dit i s ook zo voor de
~fwUkin~ van ie ~emet~n en theoretische wa.arien vande
~elfindukties. ne meetfouten zijn de som van de fouten,
~emaakt b~ he~ aflezen van ~e meetresultaten, ~e afron1in~s

Touten in ie herekenin~en en de onnauw~euri~heid van de
2-bm'ialsschri.iver. Ook kunnen er fouten optr~~en in
ie zuivere weerstand zelf.
Bijvoorbeeli bij een afwijking van2,5~ van rl~ snleetbreerite
( dit is een afwijking van 0,~1l CII.) treedt in de zuivere
weerstani reeds een fout op van on~eveer 8%, voor het
weerstandsRedeelte:( zie 4-4a, 4-3a ).

Rper hloen.j ; 1,1 o~ /I4-f ... /11
"' .. 0, '" ~"! c,., ~/~c

.ti. bloed!. .~~ 1-(2per H. c .., it, e-- -= ~v6t.,
.,,-cA' luc· .
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2 e,y ~- 1/9Rsa bloed/d~DI""4f~ =- 0" 0 r,-L/~c:.
De fout in het induktieve ~edeelte van de zuivere weerstan1
i s on~eveer C'f.. ( z ie 4-~b, 4-4b' ).

Lper b1ged /d~ a,v 3, e- eY.~
-.; l+fue /t'l

, v KW Afd/Hc~

Lper bloed/,,{ = U, .:-4' _ J? 2f
-3 /"'" I-t( #,

.= A'GO
~/~cl

L ea bloeri-j,,(oo CJ"l;)jfr"--
.. J -û<"" liJ

= 0" C(~ ..... w
/I4d lJ<"c i

/141"" II'J
Lea b10ed./oIz.:J"vlr/~ =. 0/~1 ,rw··

J
~/~cl

Wij kunnen nu al~emeen concluderen riat de ~ebouwde

hydrodynamische impedanties Roed overeenkomen met de
theoretisch berekende impe1anties.

VI. Metingen aan de capaciteit.

6.1. Inleiriing.

Om de capaciteit te kunnen bepalen gp~n wU uit van formule
(7j-19)

c- AV._- .6r
Hierin is:

(~-19)

~V 1e volumever~nrierin~van rie lucht
in het luchtreservoir.

61' rie 1rukveranrterin~ van rie lucht in
het luchtreservoir

V~ het volume van het luchtreservoir

f~ de 1ruk in het luchtreservoir

De bepalin~ van rte .Ä V, Ar, V'" en ro , vi nden wij in de
vol~enrte parqgrafen.
Om deze ~rootherten te kunnen bepalen, bouw1en wij de
vo!~ende meetonstellinR.
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;-JQ~Q~/J
,Je h":J vrtf,

fip:. 19
Het blokgchema van ~e ijking van ~e hv~ro~vnRmische

comn1iantie.
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6.2. Bepaling van het volume van het Juchtreseryoir.

Voor rle benal ing van het volume van het luchtreservoir,
zou1en w~ genoe~ hebben aan ie rliameter en ie hoogte.
Immers::

= Inhoud (6-1)

Voor onze canaciteit is rlit echter niet het ~eval.

Om le hoogte (htQt, zie fig.II) te kunnen instellen,
hebben w~ een zuiger geconstrueerd. Deze zui~er heeft geen
gJanrle onlerkant, maar een nie naar binnen uitsteekt
(zie fig. 20).
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/
/

,/
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fig. 20
SchelHltische voorstelling van le volumemetin,g V'l.n het
lllchtreservoir en ne vorm van rle zuiger.
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Wi .4 zullen rlus e~n correctie moeten rlanbrengen voor het
totale volume van om~e capaci tei t. 011 rleze correctiefaktor
te kunnen benalen, stellen w~ rle zui~er in on 1 cm. boven
!le Tlarkeri~sstreep. Deze lIarkerin:;setreep, ,q;eeft a"ln de
hoogte van 'ie vJ oei stof , bi.; het in bertrijf zi;n v"n de
cqnaciteit. Vullen wij nu het gedeelte tussen rle zuiger
en rle markerin~sstreep met water, flan is !leze hoeveelheid WA
ter, afgemeten in een bekerglas, de maat voor ons volume.
Het volume van dit gedeelte van de capaciteit is 55 c~.
Om het totale volume van de capaci tei:it te kunnen berekenen,
krijgen wij de volgende fOrIlule:

r/I; ) 7T 1)< _ 7 , J J/ .1 (6-2)L~ -/ ~ -r- S-!J-I Oh?..= Yt} C4+t

6.). Bepaling van de volumeverandering in het luchtreseryoir.

Voor rle benaling van !le volumeveranderin,q; in het lucht
reservoi r, kunnen wij ui tgaan van de bepaling van het
sla~olume in rte zuiger van de nomp (lit. 9).
Di t mogen wi 4 rtoen omdat de aanslui ting tussen 'ie zuLq;er en
~e canaci tei t star is en wi; rte vloeisto T als ons"ulendrukbaqr
mogen beschouwen.

~,,
I,,
:. ~---..f,
I
I

I,
'-"---- -

fig.~1

Schema.tische weerR;ave van de 7:uiger van de si nusnomp.

h = 'J,26t; cm.
') = 6,9t:i cm.

Het volume is:
7T.DJ.
~ . , -= J, 'J tt! ~.1 (6-3a)

;)e volumever~m1ering in het luchtreservoir is:

• •

(6-3b)
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6.4. IJking van de drukmanometer in het luchtreseryoir,
in statische toestan1.

De ~epalinp-; van ri.e druk in het luchtreservoir, in
statische toestanri., doen wij ri.oor midri.el van een manometer.
Deze manometer staat in open verbinri.inp-; met het lucht
reservoir (zie fig.19)
Om een nauwkeuri~er aflezin~ van de manometer te krijgen,
hebben wij hem gevuld met water, Lp.v. kwik.
Voor het verkri;gen van over1rukken gebruiken wij een
"kannersb al. Hiermee pompen wij het 1uch treservoi r op, om
een voorsnannin~ te kri.igen in (ie cap1'1.ci tei t.
Voor de iiki ng in stati sche toestand., van de sch rijver, vi a
ri.e el ektrornanometer (zie fig.19), hebben w;i het spannings
verschil ongetekend tussen 0 rnmH~ en 1') mmHg overdruk.
Voor een recor1ergevoeJ i,g;heiri van 1"'''';''''''' bleek een
~rukverschil van 1') mmHp; Qvereen te komen m.et een
snanningsve"l"schiJ van 84 mV On 1e schrijver.
Voor een recor1er~evoelighei4 van I) t'ltlll_wt , bleek een
rlrukverschil van Ir) m!lH~ overeen te komen met een
sn"nninc;sverschil van 85 "",Vo"O ~.e schrijver.

rPf /Wf i/ \ 6-,w
bij gevoeligheid van iltflltlj,.,,.,,

De barometerstanri wer1 elke ri.a~ opgevraagd b~ de
ijk- en controle ri.ienst van de THE.
Tijdens ri.'TmiIiische metinp'en aan d~apacitei t, worrit de
w ' termanometer niet aangesloten.

ePr ./HI ti (6-4b)
bij gevoeligheid van f"AM 1// .

/H-I141

6.r:; Bepaling van de 1Tukyariaties in het lllchtreseryoir.

Voor ri.e bepaling van de ri.rukvariaties in het luchtreservoir
gebruikten wii een drukonnemer van Statham.
Deze ri.rukonnemer zet de ri.rukvariaties om in elektrische
spanningen, ~ie via een elektromanometer, op een recorri.er
zichtbaar gemaakt woriien.
Door mid4el van ri.e zuiger, met als transportmidiel ri.e
vloeistof, worden sinusvormige 1rukvariaties ~an 1e lucht
in het 1 nch treservoi r van 1e ~anacitei t opp;efi rukt.
Aan 1 e hani van ~.e bii 1e ijking verkregen rel a tie tussen
ri.ruk en spanning, i s het 1an mogel i jk fi.e s-panr i ngsvari a.ties
terup-; te rekenen in ri.rukvariaties:

JJ~ *1'/ (6-4a)
bi,j gevoelip-;heiri. van :1~IIf,.._

e:1)-/"W v (6-4b )
bij gevoeli~heid van )-1__
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,

Het 'luotiënt v"n ile tau-top waRrrle van "le snanY1in~svariatie

en 1e snannin~swaaril~(~-~~)verkre~en bij rle ijking vermeni~

vuIil met 1 '1 mmH~ levert ons ile ilrukv8.riatie (bP ), bij een
zeI file gevoeligheirl vaAn de schri,iver.

~ X /0 Htm liJ'::: ,1(';.e", ~'6-t:; )
~Jr~J

6.6. De me~tresultaten.

De metingen aan rle door ons ~ekonstrueerde capaciteit,
werrlen Op rle volgenrle manier verkre~en.

Voor elke serie metingen werrl een vast volume V ingesteld.
B~ elke meting werrl een vaste overrlruk en een vIste frequen
tie van rle zuiger ingestelrl.
Voor rle volgenile wqarrlen v~n rle Vo' P overilruk en f werrlen
ile metin~en verriëht~ 1
Vg is 2~8t:j,~; 1900,8; l4ll,t:;: 922,2 en 447,4 cm •
P ~verrlruk is '1 en la ••Hg.
f Ül 1 en t:; Hz.
Met rle rlrukonnemer werrlen 1e 1.rukvariaties gemeten.
De meetresultaten worrlen in tabel nO.12 weergegeven.

In tabel no. l~ zUn naast elka~r ~ezet; de gemeten waarde
VRn de capaciteit C, en rle herekende wa~rrle van de
canqciteit C, alsook rle gemeten waarde van ~ ft'j , en
rle voor e~n a"l.iabatisch nroceso;elrlende )( •
De berekenrle wa~rde van 1e cauRciteit C halen wij uit rle
~emeten V~ en P en rle waarrle van Xvoor e~n arliabatisch
proces: 0

('-19)

(6-6 )

I V...
c:: k r~

v'm }('('K') , halen wij uit formule (3-19),
maken van rle gemeten wa8.rden voor

De ~emeten waarrle
waarbij wij gebruik
Vo , p. eJll ~.

L}f
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h Va P~~ü P AV AP r tJ,.V
Af

in c. in 111 in lImHp; in mllHp; in .1 in IImH~ in Hz in '~"'~

2C:;, or:; 238r:;,3 0 774 9,948 4,28 1 2,~19

20, ()c:; 190(),8 '1 774 9,948 5,47 1 1,816
lc:;,lO 1411, c:; ° 774 9,948 7,14 1 1,~92

9,9C:; 922,2 0 774 9,948 11),72 1 0,926
c:;,15 447,4 0 774 9,948 20,n() 1 0,497

25,'1t:j 238S,~ ° 774 9,948 4,64 5 2,142
2'1,OC:; 1900,8 '1 774 9,948 5,84 c:; 1,7'11
15, '1() 1411, c:; 0 774 9,948 7,63 c:; 1,302

9,9r:; 922,2 I) 774 9,948 11,66 c:; '1,8S2
S, I)C:; 447,4 0 774 9,948 2?,~~ 5 0,446

2c:; , ()S 238[:),~ 20 794 9,948 4,77 1 2,'18S
2'1,'1t:j 19 10,8 2() 794 9,948 5,84 1 1,701
lC:;,'1() 1411, c:; 21 794 9,948 7,63 1 1, ~ 02
9,9S 922,2 2'1 794 9,948 10,89 1 0,913
c:; , 1C:; 447,4 2'1 794 9,948 21,83 1 '1,4R7

2r:; , '1c:; ~3Rr:;,3 21 794 9,94'1 S,12 5 1,944
? '1, '1r:; 19'1'1,8 20 794 9,948 6,19 I) 1,604
lS,'1IÎ 1411 , r:; 20 794 9,948 8,3~ 5 1,]92
9,9s 922,2 20 794 9,948 11,76 c:; 1,84[:)
s, Os 447,4 20 794 9,948 22,9C:; 5 '1,43~

tabel 12.
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•
h Vo P f' F';e!leten !berekend gemeten:verwacht

~V_ ö>V
7< KAP 'AF

in cm in mI in lImHp; in Hz in ~i...~ .~ln· 11<... /1"

25, 05 2381:),~ 774 1 2,319 2,21 1,332 1,4
20, 05 19')O,8 774 1 1,816 1,942 1,~52 1,4
11:),00 1411,5 774 1 1,392 1,302 1,308 1,4

9,9') 922,2 774 1 O,926 0,852 1,284 1,4
5, oe:; 447,4 774 1 0,497 0,413 1,166 1,4

25, ')S 2381:),~ 774 I:) 2,142 2,21 1,439 1,4
2'), ')S 19')1,8 774 5 1,701 1,1"11 1,942 1,4
15 , 00 1411,S 774 5 1,302 1,~02 1,399 1,4

9,9e:; 922,2 774 5 1,852 '),8S2 1,398 1,4
5, OS 447,4 774 5 '),446 '),41~ 1,298 1,4-

2S,0S ~38s,~ 794 1 2,08S 2,14t; 1,496 1,4-
20,ns 19,)0,8 794 1 1,701 1,71 1,406 1,4
Ie:;, 00 1411,s 794 1 J,3 02 1,269 1,366 ],4

9,9S 922,2 794 1 '),91~ '),829 1,272 1 ,4-
S,lS 447,4 794 1 0,487 0,4 02 1,158 1,4

2S, ')S 238s,~ 794 I:) 1,944 2,14S 1,e:;44 1,4
20, ')e:; 190'),8 794 5 1,6'')4 1,71 1,491 1,4
IS,00 141J,S 794 '5 1,192 1,269 1,490 1,4
9,9s 922,2 794 5 0,845 0,829 1,372 1,4
5, ')e:; 447,4 794 I) 0,433 '),402 1,298 1,4

tab'el no. 13.



-7'?-

6.7. Conclusies.

(3-19)c-

Uit tabel no. 13, kunnen w~ ~e vol~ende conclusies trek~en.

We zien dat rle toestanrls~rootheid }(' afhankelijk is van de
ongerlrukte frequentie.
Bij verho,c;ing van de frequentie zal het systeem steeds meer
het karakter van een arlia:batisch systeem krijgen, wa'lrdoor
de toestands,c;rootheid X' gaat naar de waarde 1,4.
Doordat w~ met een systeem werken, waarb~ een vloeistof
o~~ervlak raakt aan de lucht in het luchtreservoir, zal
in het luchtreservoir, naast de nartiële druk voor droge
lucht, ook een nartiële rlruk aanwezig zijn, rlie veroorzaakt
wordt door rle verzaiigde waterdam~s~annin~; deze twee samen
geven de totale druk P,-,. Deze verzadi~de water~am~s~annin~

zal niet rea~eren on de door ons veroorzaakte rlrukveranderin
~en.

Wi.i krijgen zodoenrle een enigszins vertekenrl beeld van de
o:el1eten drukveranrlerin~Ap en dus van de canaci. tei tswaqrde.
On het gedrag van de verzarligrle waterdamn in ons systeem
zullen we hier niet verrler ingaan.
Het zou echter ~e oorzaak kunnen z~n van rle afwijkende waarden
van de, ui t de gemeten waarrlen, berekende K' , ten onzichte
van de verwachte~, voor een adiabatisch nroces bij droge lucht.
Zetten wij echter het volume Vo uit tegen de ~el1eten waarde
van rle capaci tei t:

Met Po en t.J) als wa8rrlen van de parameters, rIa.n zien wij dat er
tussen deze uitgezette waarden een lineait verband bestaat.
Hiermee hebben w~ de voor ons nodi~e informatie verkre~en

(zie fig. 22).
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Het karakteristieke verloop van de capaciteit bij veranderend
volulle.
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VII. De metingen R~n het totale syste8m.

7.1. Inl eining.

Voor rre metin~en aan het totale systee. ~aan we uit v~n rle
nefinitie

Z,"", = (7-1)

Hierin is bfhet ~.rukverschil over het
totale svstee••

.
(p~e flow Qoor het totale

systeem.

Voor ~e bepaJin~ VRn het Qrukverschil over het totale
systeem, m.aken wii ~ebruik van rrrukopnemers, rlie wij aan
het be~in en het einde van het systeem pla~tsen.

De noor ne Qrukopnemers op~enomen Qrukvariaties, ten
gevol~e van ne sinusvormiRe veranrlerin~en van Qe plaats vqn
rle zuiRer, worrren via een elektromanometer rloor een 2-kanaals
schrijver oDRetekend. (zie fi~. 23)
Voor ie bepaling van de flow, ga~n wij uit van het oppervJak
van Q~ zuiger, ziin maximale ui. twijkingen t.o.v le nulstand,
en tie tijn waarin ·1.eze maximale uitwijkingen wornen bereikt.
De flow bij verschillentie frequenties vindt U in par. 5.].
ne formules (~-2).

Het ~uotiënt van àe topwaarrle van het rlrukverschil over het
totale systeem, en àe topwaarde van rre flow àoor het
totale systeem geeft ons de absolute waarrle van de
ingan~simperrantie (7-1).
Het faseverschil tussen rre rl?uk voor het totale svstee.
en rre flow, berekenrr uit ~e verD]aatsifr~, bij verschillenQe
frequentie, geeft ons het faseverloop van het totale
svstee••
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Het blokschema VRn ~e metingen aqn ie hv~roivnamische

afsluitimneiantie.
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7.2. IsIki ng yan ,ie meetapparatuur.

Voor rie be-paJ inp; vm rie 1,;kw8,arrien voor de druk, o-pgenoJl.en
rioor de irukonnemers, bij verschillende gevoelip.;heden van de
2-kanaals schr~ver, hebben wij gebruik gemaakt van de ijkwaarden
van de riruk verkregen bij het ijken van de hydrodvnamische
weers tanden. .
WU hebben in wezen weer riezelfde condities als bij de ijking
van rie rirukken bij rie hydrCld vnami Bche weerstanden.
Wij kunnen dus rieze ijkwaarden aanhouden, zie hiervoor
-par. c;.2.
[Je i,;king van het faseverschil tussen de druk voor het
totale svsteem en di ver-plaatsing van de zuiger, bleek een
vaste waarrie van 2~ te hebben, ge.eten aan het svstee.
in dvnamische toestanri, p.;evulrt met lucht.

7.3. Metingen aan het tatale svsteem in dynamische toestand.

Voor het meten aan het totale systeem in dynamische toestand,
~aan wij uit van fig.2~.

Het ~ehele svsteem, de zuiger en het vat, riat in open
verbinriing sta~t met rie lucht vullen wij met water.
Door het onen vat aan het einde van het totale systeem,
verkrijgen wij e~n druk die nagenoeg nul is ten o-pzichte van
ie 1Tuk aan het begin van het totale systeem.
Door nu de rirukvariaties te meten, opgedrukt door de sinus
vormige vernlaatsing vqn de zuiger, en deze te delen door ri~

uit rie vernJaatsing berekende flow door het totale svsteem,
krijgen wij de absolute waarde van de ingangsim-pedantie.
Het faseverschil tussen de druk voor het totale syst~e.

en de flow rioor het totale svstee. tekenen wij op met ie
2-kanaals schri;ver. De meetresultaten en de berekende waarrien
van rieze grootheden vindt U in tabel J4.

fase druk voor iruk na druk ever flow lZIhoek het totale het totale het totale
svsteem systeem svsteell

in !Z.r. in 'lImH~ in lImHg in mmHg lil/sec in .,Hè;
m7sec

74 31,11 0,94 ~(),17 242,32 '),1245
72 31,11 0,82 30,29 2~S,40 0,12877') 31,11 0,82 30,29 228,86 '),1323
72 ~2,22 '1,82 31,4'1 234,61 0,1~~8

tabel 14.
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De ~emidielrie wa~rde van de fase is:

werd geme ten,

waa.rbij de f] ow voor;jl t 0'P ie riruk.
De gemidiel!ie absolute waarrie van de imne!iantie
water, is: f(Q

\
0 -3 /JUIM of...

2'../ = , :l 'j I 0 X 10 /ht-l/.flC

De gemidielde waarde van de ~requentie, waarblj

Iz I veor

is: I - /, /'-/ fI~

7.4. Conclusies.

Om !ie berekenrie waarde van rie imperiantie
met !ie gemeten waarde vqn de impe1antie,
het elektrische vervan~in~sschemavan de
afsluitim'Periantie:

~~..te. ~
Aa'" it.A"'II./\.

te kunnen vergelljken
~aan wij ui t van
phvsische

T

r

vvvvvvv v v

fig. 24
Het elektrische analogon van rie haemodvnamische afsluitim'Pe
riantie.

De waarden voor ie komnonenten in fig. 24 zljn rie volgende:

liij9 -..4. v' / -
, l/I,rJ

R~, -.k I"kc)
l Sfll -1-01/~t.J -=

L~, ck..//~c.) -=

lf;.t -t'ro-J

.s--?.<! % (;C - J

l,ll %W-
J

/0, l) Yt-o-
J

I

I, IY

At4_ Ilij

~/~('

.-:!!<.,... 11,_
~-II.x("

~,:,!./Ij
.-A<c-I/Jre" "1

/1f.t _ I(j

/k-f/#r'
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De impe~antie voor het ~lektrische analo~on van ~~ afsluit
iape~Rntie voor water, wor~t als volgt geschreven:

I

_ a . / 0~u.,oIk., .+ji.vLr""""/~c)) jwC;"!.
Z - nJiI, oI.o'i-. -+- j t.) t..f4•./.r."Á +. ,

,0 ~.., If~,~""h,a ..,..ji;VLre-,""'i/iO ~V~:."

Vullen wij "te waar~en voor 1e kOM-ponenten in, ~an krijfl:en wij'.:
J

z=

z

z

~ Lrli) -I- j ~ 1):;3

~3/J1- -I- i 3,}J yJ'

0; 'J .110 - ./. ~? 0 ~5

l3,t dJ.l2

z

Hierin is /z. / .=. 0l /JlYs- en ~e fasehoek et is ongeveer 62°

Vergelijken wij nu de theoretisch berekende waarden vaor de
absolute imue"tantie en de fase hoek met de ~~meten waarden
voor ~e absolute imnedantie én de fase hoek;

/::z./k lü 0 13 JJs-
Ih,v /

Cfk.Äo ._ 6~ 0

/<. /'i<-/II~ - 0/ ~.<7 cP

r~-kD 1./°
ian zien wij "tat deze waRr~en in orde van grootte goed met
elkn1r ov~r~enkomen.
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EnileQ';.

In ~e hoof~stukken 11, 111 en IV, hebben wij rle theorie behRnrlelrl,
1ie het mORelUk m~akt rle ~rote bloerlcirculatie om te zetten
in een analooR fysisch medel.
De theoretisch berekenrle waarrlen v~or de verschillende
komnonenten uit het fysisch model, zUn in rle hoofdstukken
V en VI getoetst aan de rloor ons gemeten waarden van de
geconstrueerrle komponenten.
In hoofdstuk VII is het totale fysisch model getest en
vergeleken met het theoretisch berekende model.
Als algemene conclusie mogen wU zeggen dat het gekonstrueerde
fysische model een zeer ~oede overeenkomst vertoont met het
theoretisch berekende model.
Aangezien de theoretisch berekende waarden, rle ~rootte van de
fysiologische waarden hadrlen, kunnen wU ook zeggen, dat het
fysische analogon een zeer Roede representatie is van het
fysiologische 110del waar wij van ui t zijn geRaan.
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