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Samenvatting 

Binnen het inter-universitaire project “Atherosclerose” wordt onderzoek verricht 

naar de stroming in de halsslagadervertakking. Om de invloed van de elasticiteit van de 

vaatwand op deze stroming experimenteel te onderzoeken, worden er metingen verricht 

aan de stroming in uniforme, elastische buizen, met behulp van de laser doppler anemome- 

trie. Hiertoe wordt de buis opgespannen in een rechthoekige, plexiglazen bak die eveneens 

met vloeistof gevuld is. Tijdens dit afstudeeronderzoek is de invloed van de omringende 

vloeistof in de bak onderzocht op de stroming in de buis. Hiertoe is een theoretisch model 

opgesteld waarin de omgevingsinvloed wordt gemodelleerd in termen van een radiële 

complexe impedantie. Uit deze theorie volgt dat de invloed van het aanbrengen van de 

omringende vloeistof op de stroming in de buis verwaarloosbaar klein Is: de verandering 

van de golfsnelheid ten opzicht van de Moens-Korteweg golfsnelheid is van de orde lo”. 
Bovendien zijn er druk- en snelheidsmetingen verricht in een stationaire en instationaire 

stroming door de buis, waarbij het Womersley-getal a = 5 en het Reynoldsgetal variëerde 

tussen Re = 80 en Re = 370. De resultaten van de snelheidsmetingen in de stationaire 

situatie komen goed overeen met de berekende verwachting op grond van de Poisseuille- 

theorie. De nauwkeurigheid van de drukmeting bleek niet voldoende om in de instationaire 

stroming de te verwachten faseverschillen (in de orde van 0,06 rad) op diverse posities in 

de buis te kunnen meten. Op basis van de drukmeting konden dus geen golfsnelheid en 

golfreflectie-coëfficiënt bepaald worden, Het verdient daarom de aanbeveling deze 

parameters te bepalen uit snel heidsmetingen. Ook kon er geen significante wandbeweging 

gedetecteerd worden. Het gemeten snelheidsveld bleek goed overeen te komen met het 

berekende snelheidsveld op basis van de theorie van Womersley. 
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1 Inleiding 

Binnen het inter-universitaire project "Atherosclerose" wordt onderzoek verricht 
naar de stroming in de halsslagadervertakking. Onlangs is daarbij met behulp van de 

eindige elementen methode de invloed van de elasticiteit van de vaatwand numeriek 

geanalyseerd. De volgende stap in het onderzoek is de validatie van dit numerieke model. 

Hiertoe worden metingen verricht aan de stroming in homogene elastische buizen met 

behulp van laser doppler anemometrie. Om bij deze metingen ongewenste lenswerking van 

de met vloeistof gevulde elastische buis te vermijden, wordt de buis in een doorzichtige, 

rechthoekige bak geplaatst. Deze bak is gevuld met een vloeistof die dezelfde brekingsin- 

dex heeft als de buis en de vloeistof in de buis. 

Tijdens dit afstudeenverk is onderzoek gedaan naar de invloed van de omringende 

vloeistof op de stroming in de elastische buis. Daartoe wordt in hoofdstuk 2 een model 

opgesteld dat de bewegingsvergelijkingen van de vloeistoffen binnen en buiten de buis 

koppelt, rekening houdend met de elastische eigenschappen van de buis. Dit leidt tot een 

uitdrukking voor een radiële complexe impedantie die de verhouding beschrijft van de 

druk en de radiële snelheid in een punt net buiten de buis, en waarvoor een benadering 

gegeven wordt voor lange golven. Vervolgens worden in dit model ook visceuze effecten 

in rekening gebracht. In hoofdstuk 3 wordt het principe van de laser doppler snelheidsme- 

tingen beschreven en vervolgens de L.D.A.-meetopstelling besproken. Hoofdstuk 4 

beschrijft de experimentele opstelling en de uitvoering van de metingen. In hoofdstuk 5 

worden resultaten gepresenteerd van druk- en snelheidsmetingen verricht in stromingen in 

een uniforme elastische buis. Er zijn metingen verricht aan zowel stationaire als instatio- 

naire stromingen, waarbij de stromingsparameters de fysiologische waarden benaderen. De 

resultaten worden vergeleken met het ontwikkelde theoretische model en met bestaande 

modellen ter beschrijving van de stroming in elastische buizen. In hoofdstuk 6 tenslotte 

worden conclusies uit het onderzoek getrokken en suggesties gegeven voor verder 

onderzoek. 
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2 Theorie 

2.1 Inleiding 

Een instationaire stroming in een elastische buis zal tot gevolg hebben dat de wand 

van de buis en de vloeistof een gekoppelde golfbeweging uitvoeren. Indien de elastische 

buis wordt omringd door een vloeistof, dan zal deze door de wandbeweging ook in 

beweging gebracht worden. Vooral de massatraagheid van de omringende vloeistof zal 

invloed hebben op het golfverschijnsel. 

In dit hoofdstuk wordt een model besproken dat de invloed van de omringende 

vloeistof op de golfvoortplanting en de golfimpedantie in rekening brengt. Daartoe zullen 

eerst de bewegingsvergelijkingen van de vloeistoffen binnen en buiten de buis worden 

gekoppeld, rekening houdend met de elastische eigenschappen van de wand. Dit zal leiden 

tot een uitdrukking voor de radiële complexe impedantie Ze, dat is de verhouding tussen 

de druk en de radiële snelheid op een plaats net buiten de buis. Vervolgens wordt een 

benadering voor de impedantie afgeleid in het geval van lange golven. Tenslotte worden 

de visceuze effecten in de instationaire stroming in rekening gebracht. 

Bij de beschrijving van het model zal steeds gebruik gemaakt worden van een 

quasi-ééndimensionale benadering voor de stroming binnen de buis, en van de lange 

golfbenadering, dat wil zeggen dat de lengte van de golven in de buis vele malen groter 

wordt verondersteld dan de buisstraal. 

2.2 De bewegingsvergelijkingen van het systeem 

Beschouwd wordt een lange cilindrische, elastische buis met straal R, en doorsne- 

de A,. De over de doorsnede gemiddelde axiale snelheid en de druk van de vloeistof 

stromend door de buis worden gegeven door respectievelijk u en p ,  waarbij het door de 

buis stromend debiet harmonisch verondersteld wordt. De buis wordt omringd door een 

medium van oneindige afmetingen. De radiële snelheid en de druk van de vloeistof in dit 

gebied worden aangegeven met een onderschrift e .  De vloeistof heeft een constante 
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E U 7 P  
Ril 

_ _ _ _ _ _ . . . _ _ . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ . . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . .  

dichtheid p en wordt Newtons verondersteld. Figuur 2.1 geeft een schets van deze 

cilindersymmetrische situatie, waarin alleen naar de radiële wandbeweging wordt gekeken 

en de axiale (longitudinale) beweging van de wand wordt verwaarloosd. Verder wordt ook 

de dikte van de buiswand verwaarloosbaar verondersteld. 

. . --.- 
I 

omgeving 

figuur 2.1; De met vloeistof gevulde elastische buis die 
geplaatst is in een, eveneens met vloeistof 
gevulde, omgeving. 

Voor de verandering van de doorsnede van de buis ter plaatse x als functie van de tijd 

geldt: 

aA aR - = 2nR,- 
at at 

Hiermee geldt voor de snelheid van de vloeis.>f in een punt net buiten de buis: 

1 aA 
V e  = -- 

~ Z R ,  at 

Omdat de golflengte vele malen groter dan de buisstraal verondersteld wordt, mogen niet- 

lineaire en tweede orde termen verwaarloosd worden. De gelineariseerde wetten van 

behoud van massa en impuls voor de stroming in de buis zijn, bij verwaarlozing van 

wrijving: 

dA au 
at ax 
- +A,- = O  

5 
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au i ap 
at p ax 

- + - - = o  

Het transmurale drukverschil p ,  = p -pe  over de wand op een positie x wordt veronder- 

steid uitsiuitend af te hangen van de iokaie Goorsnede van de buis. in geiineariseerde vorm 

betekent dat: 

In deze vergelijking is D de distensibiliteit van de buis. Deze grootheid is een functie van 

de geometrie en de materiaaleigenschappen van de buis (zie [PEDSO]). 

Gezocht wordt naar harmonische golf-oplossingen, daarom worden de snelheden en 

de drukken geschreven als u = 6ei(""-kx) , p = pei('"'-kx), enzovoort. Substitutie hiervan in 

de vergelijkingen (2.1) tot en met (2.5) geeft: 

iupû - ikp = O 

met 

A iwÂ v e  = - 
2nR0 

en 

A =A,D(P -4) 

Geïntroduceerd wordt nu een complexe impedantie Ze : 

(2.10) 
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en verondersteld wordt voorlopig dat Ze bekend is. Substitutie van deze uitdrukking in 

vergelijking (2.6) geeft in combinatie met vergelijking (2.9) en na enig rekenwerk: 

(2.11) 

Gecombineerd met vergelijking (2.7) leidt deze uitdrukking tot de dispersie-vergelijking: 

Voor de specifieke golf-impedantie in de buis volgt met vergelijking (2.7): 

A z , p ,  03 

u Pk 

(2.12) 

(2.13) 

De grootte van de golfsnelheid, de demping en van de verhouding tussen druk- en 

snelheidsamplitude is dus bekend als Ze gespecificeerd is. 

2.3 De impedantie Ze voor radiële beweging 

Het verband tussen de snelheid en de druk van de vloeistof buiten de buis zal 

worden bepaald met de potentiaaltheorie. Daarbij wordt verondersteld dat de wrijving 

verwaarloosd mag worden. Gesteld wordt dat de wandbeweging van de buis kan worden 

beschreven met een virtuele lijnbron op de symmetrie-as van de buis. Een dergelijke 

beschrijving is alleen gerechtvaardigd als de golflengte van de harmonische wandbeweging 

veel groter is dan de buisstraal. Voor deze lijnbron kan een potentiaal afgeleid worden, 

waarmee de snelheid en de druk op enige afstand van de lijnbron te bepalen zijn. 
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Wanneer Q de sterkte van een puntbron is en ro de afstand tot de bron, geldt voor 

de potentiaal van een puntbron (zie onder andere [WIE65]): 

0 cp = -- 
4n ro 

omgeving 

figuur 2.2; De lijnbron op de symmetrie-as van de buis en de daaraan 
gekoppelde wandbeweging. De pijlen geven de grootte 
en de richting van de bronstroming en de wandbeweging 
weer. 

Voor een klein lijnbron-elementje geldt: 

dQ = dW5 

(2.14) 

(2.15) 

Wanneer de lengte van de buis veel groter is dan de afstand van de buiswand ter plaatse 

tot een punt (x , r )  buiten de buis (zie figuur 2.2), mag de lijnbron oneindig lang veronder- 

steld worden waardoor de potentiaal van de lijnbron gelijk wordt aan: 

(2.16) 
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Voor de lijnbronsterkte geldt voor een harmonische wandbeweging volgens e'("" -4 in 

goede benadering: 

q(g,t) = q 0 e W - k ~ )  (2.17) 

Substitutie hiervan in vergelijking (2J.6) geeft dan voor de potentiaal van een harmonisch 

variërende lijnbron: 

Vergelijking (2.18) kan omgeschreven worden tot: 

q o  e'("t - k " ) l  cp = -- (k? 2n; 

met 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

Hierin is k' = k r  , - e n u = ( 7 ) .  x - g  
r 

De oplossing van deze integraal wordt gevonden met behulp van "exponentiële Fourier- 

transformatie" (zie appendix A), en ziet er als volgt uit: 

Hierin is Ko(z) de gemodificeerde Besselfunctie van de nulde orde. Met deze oplossing 

volgt uit vergelijking (2.19) de uitdrukking voor de lijnpotentiaal 'p: 

9 
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(2.22) 

De snelheid en de druk in een punt op afstand a ten gevolge van een potentiaal 

worden per definitie gegeven door (zie [WIE65]): 

en 

(2.23) 

(2.24) 

Hierin is p, de dichtheid van het medium waarin de bron geplaatst is. Met substitutie van 

de harmonische oplossingen v(r) = C(r)ei(or-kx) en p ( r )  = j3(r)e'("r-kx) en gebruik 

makend van de eigenschap van Besselfuncties dat K$z) = - Kl(z) , wordt uit vergelij- 

king (2.22) een verband gevonden tussen Y en j3 als functie van ka:  

(2.25) 

In deze vergelijking is K,(z) de gemodificeerde Besselfunctie van de eerste orde. Met 

vergelijking (2.25) wordt als benadering voor de radiële impedantie Ze uit vergelij- 

king (2.10) op r =R, gevonden: 

(2.26) 
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Vergelijking (2.25) kan ook op andere manieren afgeleid worden. Zo kan bijvoor- 

beeld gekeken worden naar een oneindig-lange cilindrische bron met een harmonisch 

bewegend oppervlak die akoestische golven en daarmee gepaard gaande vloeistofverplaat- 

singen in de vloeistof buiten de bron veroorzaakt. Wanneer nu een staande-golf configura- 

tie beschouwd wordt met een goifiengte die veei groter is dan de straal van de buis, zai 

een uitdrukking voor de akoestische impedantie gevonden worden die identiek is aan de in 

vergelijking (2.25) gevonden uitdrukking (zie [JUN72]). 

2.4 Benadering voor lange golven 

Wanneer de lengte van de golven door de buis groot is ten opzichte van de 

buisstraal, geldt kR,<< 1 en kan vergelijking (2.25) benaderd worden. Uit appendix B 
blijkt dat in dat geval voor de impedantie 2, geschreven mag worden: 

Voor de potentiaal wordt de volgende benadering gevonden: 

(2.28) 

Met de uitdrukking voor 2, in vergelijking (2.27) volgt voor de dispersie-relatie (2.12): 

- m2 = ck[i + + p e ~ w 2 ~ ~ l n ( ~ ~ , ) ]  
k2 

(2.29) 

met cm = ( p D )  -' de Moens-Korteweg golf-snelheid. Wanneer de viskeuze effecten in 

de vloeistof verwaarloosd worden is dit een benadering voor de fasesnelheid van de 

golven in de elastische buis. In het geval de dichtheid van de vloeistof buiten de buis 

gelijk is aan die binnen de buis, wordt de uitdrukking voor de dispersie-relatie: 

11 
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r 1 

(2.30) 

Met vergelijking (2.30) is een schatting te maken voor de impedantie-term V Q Q ~  lange 

golven bij fysiologische stromingsparameters. Voor de Moens-Kortewegsnelheid 

c,, - 7 ms-l, een buisstraal R, = 1 cm en de grondfrequentie w = 1 rads-' wordt een te 

verwaarlozen correctie (grootte-orde op de Moens-Kortewegsnelheid venvacht. 

2.5 In rekening brengen van visceuze effeciem 

in de voorgaande paragrafen zijn de visceuze e€ecten in de vloeistof verwaarloos- 

baar verondersteld. Wanneer de instationaire stroming in de buis wel visceus verondersteld 

wordt, moet er een extra term meegenomen worden in de gelineariseerde wet van behoud 

van impuls (zie [HOR89]): 

(iwp + f JU - ik$ = 0 (2.31) 

Combineren met vergelijking (2.11) geeft na enig omschrijven een gecorrigeerde uitdruk- 

king voor de dispersie-relatie: 

met 

(2.32) 

(2.33) 

de complexe golfsnelheid. Voor de specifieke golfimpedantie wordt eveneens een 

12 
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gecorrigeerde uitdrukking gevonden: 

2 = p - ( l -  o) -) if0 (2.34) 
k P U  

De functie fo is een frequentie-afhankelijke functie (zie [REU911 en [HûR89]). 

Een uitdrukking voor deze functie kan gevonden worden uit de twee-dimensionale theorie 

van Womersley voor een instationaire, volledig ontwikkelde stroming in een uniforme 

elastische buis (zie POM571). Wanneer er geen longitudinale wandbeweging van de buis 

verondersteld wordt, ziet de functie er als volgt uit: 

(2.35) 

met z = ai3D , a =Ro(upq-l)ln de Womersleyparameter, en Jo(z) en J,(z) de Besselfunc- 

ties van de eerste soort en nulde en eerste orde. Het axiale snelheidsprofiel volgens de 

Womersley-theorie ten gevolge van een instationaire drukverandering in een elastische 

buis wordt gegeven door: 

(2.36) 

Met behulp van de gemiddelde snelheid van dit profiel en de gecorrigeerde specifieke 

golfimpedantie uit vergelijking (2.34) kan de relatie tussen het debiet in de buis en de 

instationaire drukverandering afgeleid worden. Deze relatie wordt gegeven door: 

waarmee het axiale profiel in de buis te relateren is aan het debietverloop: 

13 
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(2.38) 

Voor het snelheidsprofiel in een starre buis geldt vergelijking (2.38) met Q(x7t) = Q(t)  , 
het debietverloop als functie van de tijd is op elk punt in de buis hetzelfde. 
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3 Laser doppler snelheidsmetingen 

3.1 Inleiding 

De laser-doppler snelheidsmeter is een instrument voor het meten van snelheden. 

Het instrument biedt de mogelijkheid lokale snelheden te meten zonder de gas- of vloei- 

stofstroming te verstoren. Het principe van deze metingen berust op het meten van de 

frequentieverschuiving van het uitgezonden strooilicht door, door laserlicht getroffen, in 

het medium bewegende deeltjes. Uit deze frequentieverschuiving is de snelheid van het 

desbetreffende deeltje binnen een klein meetvolume te bepalen. 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op het dopplereffect bij ver- 

strooiihgsverschijnselen (paragraaf 3.2) en de referentiebundelmethode (paragraaf 3.3). 

Vervolgens wordt de bij de experimenten gebruikte laser-doppler meetopstelling beschre- 

ven (paragraaf 3.4). 

3.2 Dopplereffect bij verstrooïingsversch~nselen 

Beschouwd wordt een bewegende bron, die licht met een bepaalde frequentie 

uitzendt. Een stilstaande waarnemer zal dit licht met een andere frequentie waarnemen. De 

grootte van de frequentieverandering wordt bepaald door de zendfrequentie en de snel- 

heidscomponent van de bron in de richting van de waarnemer. Omgekeerd zal ook het 

licht wat door een stilstaande bron wordt uitgezonden door een bewegende waarnemer met 

een andere frequentie worden waargenomen. 

Beschouw vervolgens de situatie zoals geschetst in figuur 3.1. In deze situatie 

wordt onder een hoek a op een bewegend deeltje vallend laserlicht verstrooid en door een 

stilstaande fotodiode-detector onder een hoek f3 waargenomen. Door het deeltje wordt het 

laserlicht met frequentie v0 waargenomen met frequentie Y, (zie [BOV83]): 

v1 = v o l  + -sina [cl 

15 



laser dopp le r sne lhe idsme tingen 

figuur 3.1; Dopplereffect bij een bewegend deeltje en stilstaande lichtbron (laser) en 
waarnemer (detector). 

De diode neemt het verstrooide licht waar met een frequentie v2: 

In deze vergelijkingen is v de snelheid van het deeltje en c de lichtsnelheid. Beide 

vergelijkingen geven een uitdrukking voor de totale frequentieverschuiving AV: 

1 V 

C C 
AV = v2 - y o  = + sinp + -sinasinfl (3.3) 

Deze frequentieverschuiving wordt de doppler-frequentie vd genoemd. Wanneer de hoeken 

a en p gelijk zijn aan elkaar met grootte y/2, wordt vergelijking (3.3): 

Omdat v cc c is de tweede term in vergelijking (3.4) te verwaarlozen en kan voor deze 

vergelijking geschreven worden: 

C 
(3.5) 

Uit vergelijking (3.5) blijkt dat vd een factor van de grootte-orde v/c kleiner is dan de 
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laser doppler snelheidsmetingen 

oorspronkelijke frequentie vg. Hierdoor is rechtstreekse bepaling van de doppler-frequentie 

vrijwel niet mogelijk '). De referentiebundelmethode brengt echter uitkomst. 

3 3  De referentiebundeimethode 

In de configuratie van figuur 3.1 wordt een referentiebron toegevoegd die licht 

uitzendt met een frequentie v,+Y, , zie figuur 3.2. De voorverschuivingsfrequentie Y, 

wordt zo gekozen dat vv<<v0 en van de grootte-orde vd is. Na vermenging met de 

hoofdbundel treden in het samengestelde licht van de hoofdbundel met de referentiebundel 

zwevingen op met een frequentie v,-vd. Deze frequentie is te bepalen met een fotodiode. 

figuur 3.2; De referentiebundelmethode. 

Het strooilicht van de referentiebundel wordt verwaarloosbaar klein verondersteld. Bo- 
vendien worden de golven die op het detectoroppervlak vallen vlak verondersteld. Het 

invallende licht op de detector bestaat dan uit twee componenten: het licht van de refe- 

rentiebundel Er en het verstrooide licht van de hoofdbundel Ev. De eerste component 

wordt gegeven door: 

') Het bij de experimenten gebruikte laserlicht heeft een golflengte van 632,s nm. De 
hoek y/2 is ongeveer 7". Hiermee is volgens vergelijking (3.5) vd een factor lo9 
kleiner dan v0 (zie [NEV82]). 
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laser dopp le Y sne lhe idsmetingen 

Er = ErcoS[(vO+vV)t + cp,] 

en de tweede door: 

E = cnsr(u +,, h + 9 i 
v o - . r v  V I  

I (3.7) 

In deze vergelijkingen zijn cp, en cp, arbitraire fasen (zie [BOV83]). De intensiteit van het 

door de diode waargenomen licht is dan: 

I(t) = [E, + EV]Z 

= E~cos*[(vo+Yv)t + c p r ]  

+ E~Cos~[(Yo+vJt + cp"] 

+ ErEvcos[(2Y0+vv+vJt + cp, + cp,] 

+ ErEvcos[(Yv-vJt + cp, - cp,] 

(3.8) 

(3.9) 

De door de fotodiode geleverde uitgangsspanning is rechtevenredig met de intensiteit van 

het invallende licht. De eerste drie termen in vergelijking (3.9) variëren met een frequentie 

van de grootte-orde van de laserfrequentie. Een detecterende fotodiode kan deze hoogfre- 

quente variaties niet volgen en zal een gelijkspanningssignaal Vo leveren. De vierde term 

variëert met een frequentie vv-vd. Deze variaties kan de diode wel volgen. Het uitgangs- 

signaal van de diode ziet er dus als volgt uit: 

v- = vo + V&COS Y -Y t + cp K V  J 1 (3.10) 

Uit de frequentie van het diodesignaal is de snelheid van de deeltjes te berekenen. 

Omdat de referentiebundel een frequentie vO+vv heeft is ook het teken van de snelheid van 

de deeltjes bekend, en hiermee de richting. Wanneer de frequentie van de referentiebundel 

vo zou zijn, zouden zowel positieve als negatieve snelheden met gelijke absolute grootte 
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hetzelfde diodesignaal Vu opleveren (op een faseverschil TC na). 

3.4 Be L.B.A.-meetopstelling 

In figuur 3.3 is het optische gedeelte van de Laser Doppler Anemometer (L.D.A.) 

gegeven. Bij de experimenten wordt een He-Ne-laser gebruikt van 5 mW, met een 

golflengte h = 632.8 nm. Het licht van de laser wordt door lens L1 gefocusseerd op een 

roterend raster. Dit raster heeft twee functies (zie verderop) en is zodanig geëtst dat 

ongeveer 90% van het laserlicht doorgelaten wordt en de Ode-orde bundel vormt (de latere 

hoofdbundel) en ongeveer 2% in de le-orde bundels terecht komt (de latere referentiebun- 

del). Met lens L2 worden de Ode- en le-orde bundels evenwijdig gemaakt. Vervolgens 

figuur 3.3; Het optische gedeelte van de L.D.A.-meetopstelling. Hierin is: 
O' 
1' 
B 
F 
L1 
L2 
L3 
LA 
Mv 
Q 
R 
RA 
S 

de O'-orde bundel 
de 1'-orde bundel 
de (elastische) buis 
de fotodiode-detector (nr. T.H.E. 9100-229) 
lens (brandpuntsafstand f = 120 mm) 
lens (f = 200 mm) 
lens (f = 80 mm) 
laser 
meetvolume 
vloeistofstroom in buk 
raster 
raster-aandrijving 
bunde lstop. 
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wordt één van de le-orde bundels gestopt en worden de twee overgebleven bundels door 

lens L3 gefocusseerd tot een meetgebiedje. Dit meetvolume is ellipsvormig met als 

afmetingen 5,0-10-4 m voor de lengte-as en 4,9.10-' m voor de breedte-as (zie CNEV82)). 

De lengte-as van het meetvolume ligt langs de z-as. Tenslotte wordt de fotodiode-detector 

in de referentiebundei geplaatst om de doppierfrequentie te detecteren. Een uitgebreide 

uiteenzetting voor de uitlijning van deze opstelling wordt gegeven in [NEV82]. Wanneer 

een deeltje het meetvolume passeert, veroorzaakt het een frequentieverschuiving volgens 

vergelijking (3.5). De diode detecteert vervolgens het zwevingssignaal in de richting van 

de referentiebundel en vormt daaruit het diodesignaal volgens vergelijking (3.10). Dit 

frequentiesignaal wordt met een frequentievolger ("tracker") omgezet naar een spanning 

die evenredig is met deze frequentie, zodat hiermee de snelheid van het gedetecteerde 

deeltje berekend kan worden. De frequentievolger maakt het bovendien mogelijk het 

diodesignaal continu in de tijd te volgen. 

Het optische systeem is in zijn geheel gemonteerd op een traverseerinrichting, 

waarmee in alle richtingen getraverseerd kan worden. Zo kan de meetsectie naar elke 

gewenste positie in de buis gemanoeuvreerd worden. De traversering geschiedt computer- 

gestuurd door middel van stappenmotoren en met een nauwkeurigheid van 0,005 mm. 

Zoals eerder vermeld heeft het raster twee functies. Als eerste fungeert het raster 

als buigingsrooster. Indien licht met een vlak golffront op een raster valt, zal de bundel 

gesplitst worden in een rechtdoorgaande Ode-orde bundel en een reeks hogere orde bundels. 

Deze hogere orde bundels verlaten het raster onder een diffractiehoek a,, waarvoor geldt: 

C met h = - nh sina, = - 
dr YO 

(3.11) 

In deze vergelijking is dr de rasterconstante (dat is de afstand tussen twee ets-lijnen) en n 

de orde van de bundel ( n  is geheel). De intensiteit van de bundel neemt sterk af met 

toenemende waarde voor n .  Als tweede veroorzaakt de rotatie van het raster een frequen- 

tieverschuiving in de hogere orde bundels. Ten opzichte van de Ode-orde bundel krijgen de 

n de -orde bundels een voorverschuivingsfrequentie volgens (zie [VEU87]): 
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(3.12) 

met N het aantal etslijnen op het cirkelvormige raster en f, de rotatiefrequentie van het 

raster. Bij de experimenten is een raster gebruikt met 214 etslijnen dat roteerde met een 

frequentie van 60 Hz. Hiermee is een voorverschuivingsfrequentie gecreëerd van 983 kHz. 
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4 De experimentele opstelling 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgems de experimentele opstelling en de 

uitvoering van de metingen besproken. Bij de beschrijving van de opstelling zal een 

toelichting gegeven worden op de gebruikte apparatuur. Daarnaast zal worden ingegaan op 

de samenstelling en fabricage van de gebruikte vloeistof en elastische buis (paragraaf 4.2). 

Verder worden de experimenten beschreven, waarbij zal worden aangegeven aan welke 

theoretische modellen deze metingen zullen worden getoetst (paragraaf 4.3). 

4.2 De experimentele opstelling 

In figuur 4.1 wordt een schets gegeven van de gebruikte experimentele opstelling, 

waarin een vloeistof in een gesloten circuit door een elastische buis stroomt, die opgespan- 

nen is in een plexiglazen bak. Ook wordt in deze figuur de oriëntatie van het, bij de 

elastische buis en vloeistofstroomrichting behorend, assenstelsel gegeven. 

De elastische buis is vervaardigd van het siliconenrubber Sylgard 184 (Dow 

Corning) en bestaat uit twee componenten: hars en verharder. De buis wordt vervaardigd 

in een plexiglazen mal met RVS-binnenbuis, waarbij de mengverhouding hars-verharder 

op ongeveer 1 O : l  gehouden wordt. Na uitharding van 24 uur wordt dan een transparante, 

homogene buis verkregen met een lengte van 511 mm, een binnendoorsnede van 9 mm en 

een wanddikte van 1 mrn (zie [ZON90]). De brekingsindex van de bij de experimenten 

gebruikte buis is n = 1,4165 

De buis is opgespannen in een plexiglazen, rechthoekige bak met binnen-afmetingen 

511 x 105 x 105 mm, die van boven gesloten is met een deksel. De uiteinden van de buis 

worden in de bak over twee aansluitpunten met een binnendoorsnede van 18 mm gescho- 

ven. De bak is zowel afgesloten als open te gebruiken door middel van het al dan niet 

afsluiten van de vul- en uitstroomopeningen van de bak. Voor de bak is een 770 mm 

lange, rechte buis gemonteerd zodat het snelheidsprofiel van de stroming zich volledig kan 

0,0002, en is afhankelijk van de gebruikte mengverhouding. 
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figuur 4.1; Schematische weergave van de meetopstelling. In de inzet wordt de ligging 
van het assenstelsel ten opzichte van de buts en de vloeistofstroomrichting 
gegeven. 

ontwikkelen voordat het, met behulp van de L.D.A.-meetopstelling, gemeten wordt. 

De vloeistof waarmee de opstelling gevuld is, is een vrijwel verzadigde oplossing 

van ongeveer 30% CaCl, in water. De oplossing heeft bij deze concentratie een brekings- 

index die ongeveer gelijk is aan die van de elastische buis, zodat er geen breking van de 

laserbundel aan de wand optreedt. De afwijking van de brekingsindices bedraagt door 

nauwkeurig afstemmen maximaal 0,1%. De dynamische viscositeit van de vloeistof is met 

een viscosimeter bepaald (Haake B84159) en bedraagt q = (3,596 ? 0,002)-10” kgm-ls-’. 

De dichtheid is p = 1299,90 I 0,05 kgm”. Ten behoeve van een betere detectie van de 

vloeistofdeeltjes door de L.D.A.-opstelling zijn aan de oplossing silica-gel deeltjes met een 

gemiddelde grootte van 5 p toegevoegd. 

De vloeistof wordt door het circuit rondgepompt met behulp van een stationaire 

pomp. Deze pomp levert een maximaal debiet van ongeveer 1,s l/min en in combinatie 
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met het overloopvat een statische druk in de buis van ongeveer 7000 Pa. Hierdoor zal de 

elastische buis bij een instationair debiet niet samenklappen. Door middel van een drie- 

weg-kraan is de vloeistof voor en na een meting zowel door de buis als door de bak te 

pompen, zodat er geen brekingsindexverschil tussen de vloeistof binnen en buiten de buis 

optreedt. Met een zuigerpomp wordt een instationair debiet op het siaiiûiiaiï debiet 

gegenereerd. De zuiger van deze pomp wordt aangedreven door een electromotor, die een 

periodetijd levert afhankelijk van de aangeboden spanning. De pomp levert een harmo- 

nisch debiet met een amplitude van maximaal 0,8 l/min. Aan de zuiger is een variabele 

weerstand aangebracht waardoor getriggerd kan worden op ieder tijdstip in de pompcyclus. 

Zo kunnen er meerdere metingen op precies hetzelfde tijdstip in de cyclus gedaan worden. 

Bij de experimenten worden ook de druk en de flow van de stroming gemeten. De 

druk wordt gemeten met behulp van een cathetertip-manometer die naar elk punt in de 

elastische buis gebracht kan worden. De flow wordt voor de rechte buis met behulp van 

een electromagnetische flowmeter bepaald. De afstand tussen de flowmeter en de 

elastische buis is ongeveer 90 cm. 

De snelheid, flow en druk worden door een computer als functie van de tijd 

gemeten en opgeslagen. Dit gebeurt met behulp van de hardware-configuratie PCM2 en 

het software-pakket PCM2 (zie onder andere [MAS87]). Dit pakket maakt het tevens 

mogelijk de gemeten waarden te middelen en met standaarddeviaties in een data-file weg 

te schrijven, zodat verdere verwerking mogelijk is. 

4.3 Uitvoering van de experimenten 

Voor de start van elk experiment is de brekingsindex van de vloeistof gelijk 

gemaakt aan die van de buis (n = 1,4165 f 0,0002). De nauwkeurigheid van deze 

afstemming bedroeg 0,1%. Ook is bij elke meetserie de positie van de as en de straal van 

de buis in de bak bepaald. Omdat met het traverseringssysteem van de L.D.A.-opstelling 

de laserbundel in zeer kleine stappen verplaatst kan worden en deze verplaatsingen zeer 
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nauwkeurig gemeten worden, is de positie van de buis in de bak nauwkeurig te bepalen. 

De buis heeft bij een stationair debiet van zowel 0,55 I/min als bij 1,23 I/min een straal 

van 8,95 2 0,05 mm. 

Bij een stationaire flow van 0,55 I/min (Reynolds-getal Re = 2pRo;q-' = 256) is 

met behulp van de L.D.A.-meetopstelling het axiale snelheidsprofiel in de buis langs de y- 

en z-as gemeten op een positie x = O. Hierbij is getraverseerd in het gebied -10,O s r 

(mm) s 10,O met stappen van Ar = 0,5 mm (r = O mm correspondeert met de buisas). Ook 

is bij deze metingen de druk en het debiet als functie van de tijd bepaald. Uit de debiet- 

metingen is het Poiseuille-profiel berekend, waarmee de experimenteel gemeten snelheden 

vergeleken zijn. Het resultaat op elk meeópunt langs de as is een gemiddelde waarde uit 

100 metingen. De bak is bij deze metingen gesloten. De hele meetserie is herhaald voor 

een stationair debiet van 1,23 I/min (Re = 560). De gemeten snelheidsprofielen langs de y- 

as zijn vergeleken met die gemeten langs de z-as. Op deze manier is gecontroleerd of de 

verwachte cilindersymmetrie in de buis ook daadwerkelijk gemeten wordt. 

Bij de experimenten met een instationair debiet door de elastische buis is een 

stationair debiet gegenereerd met hierop gesuperponeerd een harmonisch variërend debiet. 

Het op deze manier opgewekte debiet variëerde tijdens de metingen tussen 0,123 I/min en 

0,82 l/min (80 s Re s 370). De frequentie van het instationaire debiet bedraagt 

m = 0,924 +- 0,002 rad/s (periodetijd T, = 6,8 f 0,l s). Hiermee is de Womersley-parame- 

ter a = 5,2 f 0,l. Deze waarden zijn gekozen naar aanleiding van de in de halsslagader 

voorkomende fysiologische stromingsparameters. In de halsslagadervertakking wordt de 

stroming beschreven door een Womersley-parameter a = 5 en een gemiddeld Reynoldsge- 

tal Re = 200 (zie [REUgl]). Voor dit opgewekte debiet is het axiale snelheidsprofiel als 

functie van de tijd bepaald in de elastische buis langs de y-as en de z-as. Er is getraver- 

seerd met stappen Ar = 0,5 mm in het gebied -9,0 s r (mm) s 9,O. De metingen zijn 

verricht voor zowel een open als een afgesloten bak. Wanneer de volledig met vloeistof 

gevulde bak niet afgesloten is, kan er vloeistof in en uit de bak stromen indien ten gevolge 

van een instationair debiet door de buis de plaatselijke doorsnede van de buis verandert. 

Wanneer de bak afgesloten is blijft de totale hoeveelheid vloeistof in de bak gelijk. Zo 
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worden er twee situaties gecreëerd waarbij er onderling verschil is voor de invloed van de 

omringende vloeistof op de stroming. De verwachting is dat de elastische buis zich bij een 

afgesloten bak minder compliant zal gedragen bij lange golven. Naast de snelheid van de 

vloeistof is ook het debiet en de druk als functie van de tijd gemeten. De experimenteel 

bepaalde sneiheidsprofieien zijn vergeleken met de profiekc, bepaald üit de tvvree= 

dimensionale theorie van Womersley voor een starre buis. Deze theoretische profielen zijn 

berekend op grond van het debietsverloop. De snelheids-, flow- en drukmetingen zijn 

verricht door 25 maal een periode van 50 samples te meten met een sample-frequentie van 

7,03 Hz. Hiermee is de meettijd per periode 7,12 s, iets groter dan de periodetijd van het 

instationaire debiet. Er is geprobeerd om bij deze instationaire vloeistofstroming door de 

buis de wandbeweging van de buis te meten, door de minimale en maximale buisdiameter 

te bepalen als gevolg van de instationaire debietsgolven. Dit gebeurde op dezelfde manier 

waarop bij de stationaire stroming de buisstraal bepaald is. 

De druk binnen de buis is als functie van de tijd gemeten op drie equidistante 

posities in de buis. De onderlinge afstand bedroeg Ax = 125 mm, waarbij de middelste 

positie correspondeert met de L.D.A.-meetpositie. Op elke positie zijn er 10 perioden van 

50 druksamples gemeten, met een sample-frequentie van 7,03 Hz. De meetserie is gedaan 

voor zowel een open als een afgesloten bak. Uit het amplitude- en faseverschil van drie 

gemeten drukken op equidistante afstand in de buis is met behulp van de drie-punts- 

methode de voortplantingssnelheid, de demping, de modulus en de fase te berekenen van 

de heen- en teruglopende drukgolven op de middelste positie in de elastische buis 

(zie [REU88]). Met deze drukgolven is een propagatie- en een reflectiecoëfficiënt te 

bepalen, waarmee het snelheidsprofiel volgens Womersley voor een elastische buis te 

berekenen is (zie [ZON90]). 

Achteraf is van de elastische buis de volumeverandering ten gevolge van een 

opgelegd drukverschil over de buiswand gemeten. Hiertoe is één van de uiteinden van de 

buis afgesloten en aan het andere uiteinde een kleine zuiger gemonteerd, waarmee een 

drukverhoging gecreëerd kon worden. De buis is gevuld met vloeistof en opgespannen in 

een half gevulde bak. De drukverhoging is gemeten met een cathetertip-manometer. De 

26 



de experimentele opstelling 

volumeverandering is gemeten met behulp van een voor de buis aangebrachte capillair. Uit 

het volume-druk verband is de distensibiliteit van de elastische buis te bepalen met behulp 

van vergelijking (2.5). Bij de berekening is aangenomen dat de verandering van de 

doorsnede op elk punt in de buis gelijk is. 

27 



5 Resultaten 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd van de metingen beschreven In 

hoofdstuk 4. Ads eerste worden de resultaten van de metingen aan een stationaire stroming 

door de buis gegeven (paragraaf 5.2), gevolgd door de resultaten van de druk-, debiet- en 

snelheidsmetingen aan een instationaire stroming door de elastische buis (paragraaf 5.3). 

Vervolgens wordt de gemeten waarde voor de distensibiliteit van de elastische buis 

gegeven (paragraaf 5.4), waarna een discussie over de resultaten volgt (paragraaf 5.5). 
Tenslotte wordt een afleiding gegeven voor de invloed van reflectie aan het eind van de 

buis op de fase en amplitude van de druk- en snelheidsgoiven in de buis voor lange 

golven (paragraaf 5.6). 

5.2 Stationaire stroming 

De langs de y-as gemeten snelheidsprofielen bij een stationaire stroming van 

0,55 2 0,Ol Vmin en 1,23 2 0,Ol ]/min worden gegeven in figuur 5.1. In deze figuur is 

ook het theoretische Poiseuille-profiel op grond van het debiet weergegeven. In figuur 5.2 

worden de gemeten en berekende snelheidsprofielen gegeven bij traversering langs de z-as. 

In beide figuren zijn er kleine verschillen te constateren tussen de gemeten en 

berekende snelheidsprofielen. Deze verschillen blijven in het algemeen binnen de 

nauwkeurigheid van de meting. Duidelijke afwijkingen tussen theorie en experiment 

worden gevonden op ongeveer 1 mm van de buiswand. De axiale vloeistofsnelheid 

gemeten langs de y-as wordt in het gebied op 1 mm van de wand zowel te groot ais te 

klein gedetecteerd. De axiale snelheid gemeten langs de z-as is in dit gebied wat groter 

gemeten dan de theoretische verwachting. Het snelheidsprofiel gemeten langs de y-as is, 

behalve in het gebied bij de wand, identiek aan het gemeten profiel langs de z-as. 
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Re = 250 

theorie - experiment 

-10 

figuur 5.1; 

b) Re = 560 

theorie - experiment 

I 

r tmml r [mml 

Langs de y-as gemeten en berekende axiale vloeistofsnelheden als functie 
van de radiële positie in de buis bij een debiet van 0,55 llmin (a) en 
1,23 llmin (b). 

CI m n  s-, 
I 
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figuur 5.2; 

a) Re = 250 

theorie - experiment 

loo F 

b) Re = 560 

theorie - experiment 

I 

Langs de z-as gemeten en berekende axiale vloeistofsnelheden als functie 
van de radiële positie in de buis bg een debiet van 0,55 llmin (a) en 
1,23 llmin (b). 
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5.3 Insîationaire stroming 

Het debietverloop als functie van de tijd voor de metingen bij een instationaire 

stroming wordt gegeven in figuur 5.3. Eet debiet is hamünisck, echter zijii er bij 

t = 0,57 s en t = 3,84 s zeer kleine afwijkingen aanwezig. 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 
O 1 2 3 4 5 6 1  

t [SI 

figuur 5.3; Het debiet als functie van de tijd. 

Het gemeten drukverloop als functie van de tijd op drie equidistante posities op de 

buis-as bij dit debiet wordt weergegeven in figuur 5.4. Het resultaat wordt gegeven voor 

metingen met een open en een afgesloten bak. Bij de metingen met een open bak is er 

a) bakopen b) bak gesloten 

6.90 

6.60 

- 
I 
a 

7.80 

7.50 

7.20 

6.90 

6.60 

6.30 I . . . . , . . . . , . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

O 1 2 3 4 5 6 7  O 1 2 3 4 5 6 7  

t [SI t Es1 

figuur 5.4; Het drukverloop als functie van de tijd gemeten op drie posities bij een open 
bak (a) en een gesloten bak (b). De meetonnauwkeurigheid is +: 0,05 @a. 
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0.10 - 0.10 

geen amplitude- of faseverschil te constateren tussen de drukverlopen op de drie posities. 

Bij de metingen met een afgesloten bak is een zeer kleine verlaging van de statische druk 

zichtbaar. 

Er is geprobeerd om bij deze instationaire vloeistofstroming door de buis de 

wandbeweging van de buis te meten. De wandbeweging bleek echter zo gering dat het niet 

mogelijk was die te meten. Ook de daaraan gekoppelde radiële vloeistofsnelheden buiten 

de buis zijn niet te meten. 

- 

Het snelheidsverloop op de buis-as als functie van de tijd wordt gegeven in 

figuur 5.5(a), bij een open en een afgesloten bak. De fase- en amplitude van de snelheids- 

verlopen zijn binnen de meetonnauwkeurigheid vrijwel identiek. Alleen in het eerste stuk 

van de grafiek is een klein amplitudeverschil te constateren. In figuur 5.5(b) wordt het 

snelheidsverloop als functie van de tijd op de buis-as bij een open bak vergeleken met de 

theorie van Womersley voor een starre buis. Deze theoretische kromme is afgeleid uit het 

debietsverloop. De grootte van de gemeten snelheden blijkt overeen te stemmen met de 

theoretische kromme. Er is wel een klein faseverschil te constateren tussen de twee 

grafieken. De flowcurve loopt ongeveer 0,3 rad in fase voor op de snelheidscurve. 

t [SI t [SI 

figuur 5.5; Snelheidsverloop als jùnctie van de tijd op de buis-as, bij een open en een 
gesloten bak (a) en vergeleken met de Womersley-theorie voor een starre 
buis (b). De meetonnauwkeurigheid in figuur a is even groot als in figuur b. 
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De tijdsafhankelijke axiale snelheidsprofielen als functie van de plaats worden op 

acht verschillende tijdstippen weergegeven in figuur 5.6. De profielen zijn langs de z-as 

gemeten. Deze figuur geeft ook het theoretische profiel van Womersley voor een starre 

buis weer, gecorrigeerd voor het optredende faseverschil zoals geconstateerd uit figuur 5.5. 
Ook uit deze figuur blijkt dat de gemeten profielen overeenstemmen met de theoretische 

profielen. 

a) t = OJ43 s 
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C) t = 2,14 s 

theorie - exp. 

0.90 [- 

aio 
aw 
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figuur 5.6 u tlm d; Lungs de z-as gemeten snelheidsprofielen op verschillende 
tijdstippen, 
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e) t = 3,84 s 
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f )  t = 4,70 s 

theorie - exp. 
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h) t = 6,26 s 

exp. 

- 
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-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

r [mml 

figuur 5.6 e tlm h; Langs de z-as gemeten snelheidsprofielen op uerschillende 
tijdstippen. 
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5.4 De buisdistensibiliteit 

Het experimenteel bepaalde volume-druk verband van de elastische buis wordt 

weergegeven in figuur 5.7. Deze figuur geeft de volume-verandering weer ten gevolge van 

een druicvefhoging in de buis ten opzichte van de ûmgevingsdïìk. Uit de he!!ing vm de 
kromme is de distensibiliteit te bepalen. In ket werkpunt p = 7000 Pa voor de metingen 
blijkt uit deze grafiek de waarde voor de distensibiliteit D = (1,45 i 0,01).10-5 m2N-’. 

Met de dichtheid van de vloeistof (p = 1299,90 2 0,05 kgm”) wordt hiermee een 

benadering voor de Moens-Korteweg-snelheid gevonden: c, = 7,29 i 0,05 rns-l. 

0.16 1 1 

0.15 i 

7 8 9 10 11 12 13 14 

figuur 5.7; Het volume-druk verband van de 
bij de experimenten gebruikte 
elastische buis. 

~ - -- - 

5.5 Discussie 

De snelheidsmetingen bij een stationaire stroming met Re = 250 en Re = 560 

komen overeen met de snelheden berekend uit de Poiseuille-theorie. Alleen in de buurt 

van de wanden wordt langs zowel de y-as als de z-as een afwijkende snelheid gemeten, 

die groter is dan de meetfout. De snelheidsafwijking gemeten langs de y-as is te verklaren 

als gevolg van een klein brekingsverschil tussen de vloeistof en de buiswand. Hierdoor 

vindt breking van de laserbundel plaats, waardoor de gemeten snelheden niet meer 

representatief zijn voor de daadwerkelijke snelheden op die posities. De afwijking in de 
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snelheidsmeting langs de z-as is een gevolg van de afmetingen van het meetvolume van de 

L.D.A.-opstelling. Langs de z-as is het meetvolume het grootst, waardoor de nauwkeu- 

righeid van de metingen langs deze as lager is dan die langs de y-as. Dit uit zich het 

duidelijkst in de buurt van de wand, daar wordt vrijwel zonder uitzondering een te hoge 

snelheid gemeten. 

De gemeten snelheidsprofielen langs de y-as en de z-as komen sterk met elkaar 

overeen. De cilindersymmetrie die bij de theorie van PoiseuiIle in de buis verondersteld 

wordt, wordt ook daadwerkelijk gemeten. 

Bij de metingen met een instationaire stroming (80 s Re s 370) is het debietsver- 

loop harmonisch op twee kleine "knikken" per periode na. Deze afwijkingen worden 

veroorzaakt door de zuigerpomp. Het omkeerpunt van de zuiger blijkt de zuiger even stil 

te staan. Ook het door de zuiger voortgebrachte debiet bleek na enige tijd te verlopen. 

Hierdoor bleek het niet mogelijk langere meetseries te verrichten. 

Het drukverloop als functie van de tijd is niet nauwkeurig genoeg te meten 

gebleken om hiermee de drie-punts-methode toe te passen. Bij de metingen met zowel een 

open als een gesloten bak is er geen fase- of amplitudeverschil gemeten over drie posities 

op de buisas. Bovendien is er geen beweging gemeten van de wand bij deze stromingen, 

en dus ook geen radiële snelheden net buiten de buis. De verklaring hiervoor is dat de 

golflengte in de buis vele malen groter is dan de lengte van de buis. Voor een frequentie 

van 0,15 Hz is de Moens-Korteweg golflengte h = 50 m. Met een buislengte van 50 cm 
~ betekent dit dat geen faseverschillen van betekenis kunnen worden verwacht-en dat de - 

elastische buis zich als star zal gedragen (zie ook de volgende paragraaf). Voor deze lage 

frequentie geldt ook dat de omringende vloeistof nauwelijks invloed heeft op de waarde 

van de golfsnelheid. 

Het gemeten snelheidsverloop in de tijd op de buis-as is vergeleken met het, met 

behulp van de theorie van Womersley berekende, verloop op basis van de gemeten flow. 

Beide verlopen komen wat amplitude betreft met elkaar overeen, het gevonden faseverschil 

van ongeveer 0,3 rad is een gevolg van de verschillende posities waar de flow en snelheid 

gemeten worden. Zoals beschreven in hoofdstuk 4 bevinden zich tussen beide posities een 
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starre buis van ongeveer 90 cm en een flexibele buis van ongeveer 25 cm. Er is geen 

verschil tussen de snelheden gemeten bij een open en een afgesloten bak. De invloed van 

de omringende vloeistof op de stroming in de elastische buis is in beide gevallen even 

groot bij deze stroming. 

De snelheidsprofielen als functie van de tijd gemeten langs de z-as komen goed 

overeen met de Womersleyprofielen voor een starre buis. De afwijkingen tussen de 

theoretische profielen en de gemeten waarden kunnen verklaard worden door de onnauw- 

keurigheden van de invoerparameters voor de theoretische profielen. Ook uit deze 

metingen blijkt dat de buis zich bij deze stromingsparameters en deze geometrische 

variabelen zich star gedraagt. 

5.6 Invloed van reflectie op fase en amplitude 

Wanneer er aan het eind van de buis reflectie optreedt, zal dat gevolgen hebben 

voor de amplitude en fase van de golven in de buis. Stel dat de drukgolf en de snelheid in 

de buis te schrijven zijn als een superpositie van een heen- en een teruglopende golf 

We laten verder de aanduidingen Re en e'"' weg en werken verder met complexe 

amplitudes. Stel dat aan het einde van de buis op x = O reflectie optreedt met reële 

reflectie-coëfficiënt Y ,  en neem voor p +  de genormeerde waarde 1. Dan is p -  = Y en 

wordt gevonden: 

o p x = O :  p = l + r  , 1 u = -(1 - r) z (5-3) 
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Tussen x = -I en x = O  is dan het faseverschil voor de druk 

cp, = kl + arctan( -min 2kk ) 
+ r cos 2kl 

en voor de snelheid: 

1 - rcos2kl 
cp, = kl + arctan 

(5-5) 

We nemen nu aan dat 2kl cc n/2 en dat de reflectiecoëfficiënt r niet dicht in de buurt bij 

1 ligt. Dan geldt in goede benadering: 

r 2kl cp, = kl - - 
1 + r  

r 2kl cp, = kl + - 
1 - r  

Bij de metingen is de Moens-Korteweg golflengte ongeveer 50 m, zodat in de _____-_________ _____ 

elastische buis maximaal geldt 2 kl = 47c llh = 0,13. Dit betekent dat bij bijvoorbeeld een 

reflectie-coëffiënt r = 1. het maximale faseverschil voor de drukgolf ongeveer 0,02 rad is, 
en voor de golfsnelheid ongeveer 0,20 rad. Gezien de nauwkeurigheid van de drukmeting 

is het faseverschil voor de drukgolven veel te klein om te meten, het faseverschil voor de 

snelheidsgolven is echter significant groter. 

2 
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6 Conclusies en suggesties 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies uit de vorige hoofdstukken 

samengevat. Ook zullen naar aanleiding van deze conclusies enkele suggesties gedaan 

worden ten behoeve van de voortgang van het onderzoek. 

Het model dat de invloed van de omringende vloeistof op de golfvoortplanting en 

de golfimpedantie in een elastische buis beschrijft, leidt tot een uitdrukking voor een 

radiële complexe impedantie 2,. Deze impedantie is de verhouding tussen de druk en de 

radiële snelheid op een positie net buiten de buis. De impedantie blijkt bij benadering een 
functie te zijn van de dichtheid p, frequentie KI en golfgetal k, en van de buisstraal R,.  

Wanneer deze impedantie gespecificeerd is, is het mogelijk de grootte van de golfsnelheid, 

de demping en van de verhouding tussen de druk- en snelheidsamplitude hiermee te 

berekenen. In het geval de golflengte vele malen groter is dan de lengte van de buis wijst 

een schatting van de impedantie bij fysiologische stromingsparameters uit, dat deze 

verwaarloosbaar klein is. Er zal geen verandering van de golfsnelheid optreden ten gevolge 

van het omringende medium. 

In het theoretische model worden de elastische eigenschappen van de wand 

beschreven door de distensibiliteit van de buis. Voor deze grootheid is, bij een straal van 

9 mm en een wanddikte van 1 mm, rondom het werkpunt van 7000 Pa, experimenteel 

gevonden: D = (1,45 2 0,01).109 m2N-'. Hiermee is de benadering voor de Moens- 

Korteweg golfsnelheid cm = 7,29 5 0,05 ms-l. 
--- - __ - - - --- __ --- . - ~ _ _ _ _ _ _ _ _  

Snelheidsprofielen in elastische buizen zijn met de opstelling zoals beschreven in 

de hoofdstukken 3 en 4 goed te meten. De gemeten snelheidsprofielen bij een stationaire 

stroming met Re = 250 en Re = 560 komen goed overeen met de verwachte profielen, 

berekend uit de Poiseuille-theorie. Alleen in het gebied op 1 mm van de wand wordt een 

afwijkende snelheid gemeten. De langs de y-as en z-as gemeten snelheden komen sterk 

met elkaar overeen, de op grond van de Poiseuille-theorie verwachte cilindersymmetrie in 

de buis wordt door de metingen bevestigd. 
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Uit het drukverloop als functie van de tijd bij de instationaire stroming door de 

buis met 80 s Re s 370 en a = 5,2 2 0,l  is gebleken, dat er geen fase- of amplitudever- 

schillen gemeten worden over drie posities op de buis-as, zowel bij metingen met een 

open als een gesloten bak. Dit is het gevolg van het vele malen groter zijn van de 

golflengte ten opzichte van de lengte van de elastische buis, waardoor er geen significante 

faseverschillen kunnen worden verwacht. De elastische buis gedraagt zich star. Het 

gemeten snelheidsverloop in de tijd op de buis-as is bij een open en een gesloten bak 

hetzelfde. De invloed van de vloeistof rond de buis is in beide gevallen even groot. De 

snelheidsprofielen als functie van de tijd stemmen overeen met de Womersleyprofielen 

voor een starre buis bij deze stroming. 

Nauwkeurigere bepaling van de golfsnelheid en faseverschillen kunnen op 

meerdere manieren bereikt worden. Als eerste kan er voor andere frequenties gekozen 

worden. In deze inleidende studie is de frequentie beperkt tot de grondfrequentie, voor een 

correctere beschrijving van een fysiologische instationaire stroming zijn echter ook hogere 

harmonische frequenties noodzakelijk (zie [REU87]). Wanneer een dergelijke fysiologische 

flowpuls gebruikt wordt (met hogere harmonischen tot bijvoorbeeld 20 Hz) is de venvach- 

ting dan dat de faseverschillen groter worden omdat de golflengte kleiner wordt. Ook in 

dit geval wordt slechts een geringe verandering (orde 10-9 van de golfsnelheid verwacht 

ten gevolge van de omringende vloeistof. 

verschillende plaatsen in de buis betere mogelijkheden om de golfsnelheden te bepalen 

(zie paragraaf 5.6). Bovendien is het in dat geval aan te bevelen de drie meetposities in de 

buis aanzienlijk verder uit elkaar te kiezen, zodat de bepaling van faseverschillen nog 

nauwkeuriger kan geschieden. 

-- - - __ - __ Als-tweede-bieden wellicht-gecombineerde metingen-van de druk-en de-snelheid-op ~ - - ._ 

Tenslotte kan de geometrie van de buis aangepast worden om een meer elastisch 

gedrag van de buis te verkrijgen. Het materiaal waarvan de buis gemaakt is laat zich goed 

bewerken en is in combinatie met de vloeistof erg geschikt om L.D.A.-metingen mee te 

verrichten. Zowel de straal als de dikte van de buis kunnen aangepast worden. In het 

eerste geval is er dan een nieuwe mal nodig. De aanpassing aan de mal voor een buis met 
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een kleinere wanddikte is eenvoudiger. Het verkrijgen van een homogene buis, zowel wat 

wanddikte als materiaaleigenschappen betreft, wordt dan wel moeilijker. Ook de stevigheid 

van de buis wordt door een dunnere wand in gevaar gebracht. 
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APPENDIX A 

Bpiossiw integraal I(k9 

De oplossing van de integraal 

met 

-v-+ f(x) = (a2+x ) 

en de voorwaarden ') 
. . - -. -- ~ ... . .- -___-~ .... -. ... .- 

(A.3) Re 
Re 

wordt, met behulp 

1 
Y > -- 

2 

a > O  

ran zg. "exponentiële Fc irier-transformatie", gegeven door: 

') De voorwaarde Re a > O wordt wel door Bateman gegeven, echter niet door Ober- 
hettinger (zie respectievelijk [BAT541 en [OBEgO]). 
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(zie [OBE90], pag. 8, form-nr. 2.7 en [BAT54], pag. 11, form.nr. 8). In deze oplossing is 

KJz) de gemodificeerde Besselfunctie van orde Y en ï ( z )  de Gammafunctie. 

Met behulp van deze algemene oplossing wordt de oplossing van vergelijking (2.20) 
gevonden. De functie f ( x )  wordt nu gegeven door: 

1 f(4 = 

/ZT 

dus a = 1 en Y = O. Bovendien is Rev = O > -M en Re a = 1 > O, dus aan beide 

randvoorwaarden wordt voldaan. Daarmee wordt de oplossing van vergelijking (2.20): 
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Vergelijking (2.25) luidt: 

Wanneer kR,>> 1 zal de verhouding tussen K,(kRJ en Kl(kRJ naar nul gaan, zodat ook 
impedantie Ze nul zal worden. 

en 

1 - - 1 
2 2kR, kR, 

Kl(kR,J + Lî(1)- - 

zodat Ze benaderd mag worden door: 

Ze = -icopeRoln(kRJ 
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(zie [ABR65], pag. 375). Voor de potentiaal cp volgt met benadering (B.2): 

Relatie (2.12) is met vergelijking (B.4) om te schrijven tot: 

- w2 = -[1 1 + h2R&JI ln(kRJ]  k2 pD 2 
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