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SAMENVATTING 

In het kader van het interafdelingsproject “Atherosclerose” zijn laser- 
Doppler snelheidsmetingen verricht in de stationaire inloopstroming in een 
bocht, gekarakteriseerd door een verhouding buisstraal/kronltestraal van 1 / 6 .  
Er is daarbij uitgegaan van een volledig ontwikkeld parabolisch instroom- 
profiel met een Reynoldcgetal van 700 en een bijbehorend Deangetal van 2 8 6 .  
Bovendien is het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak van een model van 
de menselijke halsslagadervertakking gemeten bij hetzelfde instroomprofiel 
en Reynoidsgetal. 
De meetresultaten in de bocht geven een goed beeld van de ontwikkeling van 
zowel het axiale ais het secundaire snelheidsveld in de inloopstroming en 
van het verband tussen beide snelheidsvelden. Daarnaast zijn de resultaten 
vergeleken met literatuurgegevens. Uit de meting van axiale snelheidsveld in 
het symmetrievlak van de vertakking blijkt dat de stroming in de grootste 
zijtak, de interna, sterk beïnvloed wordt door de aanwezigheid van een 
verwijding aldaar, de sinus. 
De vergelijking van de beide stromingssituaties kan slechts gemaakt worden 
voor het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak. Uit die vergelijking 
volgen een aantal overeenkomsten m.b.t. de vorm van de gemeten profielen, 
waarbij echter niet duidelijk is of deze overeenkomsten het gevolg zijn van 
dezelfde oorzaken. 
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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING 

Het interafdelingsproject "Atherosclerose" heeft als doel het ontwikkelen en 
evalueren van meetmethoden voor de detectie van atherosclerose 
("aderverkalking") in een vroegtijdig stadium. De aandacht gaat hierbij in 
het bijzonder uit naar de halsslagadervertakking (carotis). Stenoses 
("vernauwingen") in deze halsslagadervertakking zullen veranderingen in het 
stromingspatroon van het bloed veroorzaken. Binnen het projekt worden de 
mogelijkheden onderzocht om uit snelheidsmetingen in de halsslagader- 
vertakking, verricht m.b.v. ultrasone meettechnieken, uitspraken te doen 
over de eventuele aanwezigheid van stenoses aldaar. Een goed begrip van de 
stromings-verschijnselen in de "gezonde" vertakking is daarvoor van groot 
belang. Op het verkrijgen van dit begrip is de experimentele tak van het 
project dan ook in hoofdzaak gericht. In de numerieke tak gaat de aandacht 
uit naar de constructie van een numeriek model, waarmee de stromings- 
verschijnselen in zowel een "gezonde" als een 'zieke" vertakking berekend 
kunnen worden. Dit afstudeerwerk kan geplaatst worden binnen de 
experimentele tak van het project. 
Het stromingspatroon in de halsslagadervertakking is, zelfs wanneer afgezien 
wordt van het instationaire karakter van de stroming, zeer complex. Dit 
blijkt o.a. uit visualisatie-experimenten van Bharadvaj (19821,  waarvan de 

~ resultaten zijn weergegeven in figuur 1 . 1 .  

Sectional vtew II I 

Figuur 1 . 1  Schematische weergave van het stationaire stromingspatroon in 
de halsslagadervertakking volgens Bharadvaj e.a. ( 1 9 8 2 ) .  
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Het verkrijgen van inzicht in de stromingsverschijnselen in de vertakking 
wordt bemoeilijkt door de complexe geometrie ervan en door de schaarse 
informatie in literatuur m.b.t. de stroming in vertakkingen. Om een eerste 
inzicht in de stroming te verkrijgen is in dit afstudeerwerk de stationaire 
inloopstroming in een bocht onderzocht. Een motivatie voor deze keuze is te 
vinden in het werk van Olson ( 1 9 7 1 ) .  Deze beschouwde de vertakking als 
opgebouwd uit i) een verwijding van de hoofdtak, ii) een "flowdivider" en 
iii) een bocht (de stroming wordt immers van richting veranderd). Hi] 
concludeerde dat voor de stroming in de zijtak van de vertakking het 
"bochteffect" het belangrijkst is. 
Tijdens de eerste fase van het afstudeerwerk is een literatuuronderzoek 
verricht naar de stationaire inloopstroming in een bocht. De resultaten 
daarvan zijn vastgelegd in een verslag (Bovendeerd 19851, dat samen met dit 
verslag het gehele afstudeerverslag vormt. In dit tweede deel van het 
verslag wordt het experimentele gedeelte van het afstudeerwerk beschreven. 
Daarin zijn in de inloopstroming, m.b.v. laser-Doppler anemometrie, zowel 
axiale als  secundaire snelheden gemeten. Dit gebeurde bij stromingscondities 
die overeenkomen met de natuurlijke situatie in de haisslagadervertakking. 
In hoofdstuk 2 van dit verslag wordt eerst een aanvulling gegeven op het 
literatuuronderzoek aan de hand van twee recente publicaties. Hoofdstuk 3 
gaat in op het meetprincipe, de meetopstelling en de gegevensverwerking. De 
resultaten van de snelheids-metingen in de bocht worden besproken in 
hoofdstuk 4 .  Om een vergelijking tussen de inloopstroming in een bocht en de 
stroming in de vertakking mogelijk te maken zijn ook axiale snelheden 
gemeten in het symmetrievlak van een 1:1 model van de halsslagader- 
vertakking. Deze metingen worden besproken in hoofdstuk 5, waarna tenslotte 
in hoofdstuk 6 de conclusies uit het afstubeerwerk worden geformuleerd. Ook 
zal in dat hoofdstuk ingegaan worden op de betekenis van deze conclusies 
voor het vervolg van het onderzoek. 



- 3 -  

HOOFDSTUK 2 : STATIONAIRE INLOOPSTROMING IN EEN BOCHT: 
EEN AANVULLING OP HET LITERATUURONDERZOEK 

Tijdens de eerste fase van het afstudeerwerk is een literatuuronderzoek 
verricht naar de stationaire inloopstroming in een bocht (Bovendeerd 1 9 8 5 ) .  
Twee publicaties d ie  na de afronding van dit literatuuronderzoek zijn 
verschenen zullen in paragraaf 2 . 3  besproken worden. De behandeling van deze 
studies wordt in paragraaf 2 . 1  voorafgegaan door een definitie van de 
gebruikte coördinaten en parameters. Om een indruk te geven van de 
eindtoestand van de inloopstroming wordt in paragraaf 2 . 2  een kwalitatief 
beeld gegeven van de volledig ontwikkelde bochtstroming. Het hoofdstuk wordt 
in paragraaf 2 . 4  afgesloten met een korte beschrijving van de te verwachten 
stromings-verschijnselen in de inloopstroming met een parabolisch instroom- 
profiel, zoals in ons onderzoek gehanteerd werd. 

2 . 1  Coördinatenstelsels en Parameters 

De bocht bestaat uit een buis met een cirkelvormige doorsnede met straal a, 
die gekromd is in een cirkel met straal R. In ierband met de geometrie van 
de bocht wordt bij de mathematische beschrijving gekozen voor een toroldaal 
coördinatensysteem (r',a,û), zoals weergegeven in figuur 2 . 1 .  Hierin is û de 
hoek tot het begin van de bocht, r' de radiele afstand tot het centrum van 
de buis en a de hoek tussen de voerstraal en het symmetrievlak aan de 

3 

Figuur 2 . 1  Coördinatenstelsels in de bocht. 
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Tabel 2.1 Dimensieloze grootheden in de beide coördinatenstelsels; 
go = oppervlakte-gemiddelde instroomsnelheid, Q = soortelijke 
massa. 

toroidaal 

r = r'/a 
a = a  
z = RB/(aR)'/* 

buitenbochtzijde. De corresponderende snelheden worden genoteerd als 
(u',v',w'). Omdat het moeilijk is tangentiële en radiële snelheden te meten 
wordt bij de metingen uitgegaan van een stelsel ( x ' , y ' , û ) ,  met bijbehorende 
snelheidscomponenten (v;,v;,vi). Hierin is 8 weer de axiale afstand vanaf 
het begin van de bocht, terwijl de afstanden x' en y '  gemeten worden vanaf 
de buisas. De coördinaten en de snelheden worden, evenals de druk p', 
dimensieloos gemaakt vol ens de definities in tabel 2 . 1 .  De keuze van een 
axiale lengteschaal (aR) 'I2 vloeit voort uit de constatering van Olson 
(19831, dat deze afstand karakteristiek is. voor de ontwikkeling van de 
stroming (zie Bovendeerd 1985). 
Door de bewegingsvergelijkingen voor de bochtstroming te schrijven in 
toroldaalcoördinaten, blijkt dat de stroming gekarakteriseerd kan worden 
door twee dimensieloze getallen (9, is hierbij de oppervlaktegemiddelde 
instroomsnelheid): 

6 = a/R 
(2.1) 

De verhouding 6 karakteriseert de geometrie van de bocht, terwijl het 
Deangetal K gezien kan worden als de verhouding van de stationaire 
traagheidskrachten en de centrifugaalkrachten enerzijds tot de visceuze 
krachten anderzijds. De experimenten zijn verricht binnen het bereik van 
parameters, zoals dat in de halsslagadervertakking voorkomt: 

6 = 116, Re = 700, K = 286 (2.2) 
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2 . 2  Kwalitatieve beschriivina van de volledis ontwikkelde bochtstrominq 

De nu volgende beschrijving van de volledig ontwikkelde bochtstroming is 
voor een groot deel gebaseerd op een beschrijving van Singh ( 1 9 7 4 ) .  
Vloeistof die door een bocht stroomt zal t.g.v. deze gekromde beweging een 
centrifugale kracht ondervinden. Deze kracht zal het grootst zijn in het 
centrum van de buis, waar de vloeistofsnelheden het grootst zijn. Als 
reactie op deze centrifugale kracht ontstaat er een druk die toeneemt vanaf 
de binnenbocht in de richting van buitenbocht. Bij de wanden overheerst deze 
drukgradiënt het centrifugale effect (de vloeistofsnelheden zijn hier lager) 
waardoor hier vloeistof tangentieel langs de boven- en onderwand van de 
buitenbocht naar de binnenbocht gaat stromen. In het centrum van de buis is 
de situatie omgekeerd en stroomt er vloeistof vanuit het centrum naar de 
buitenbocht. Op deze manier ontstaat er een secundaire stroming (stroming 
loodrecht op de axiale richting, die niet bijdraagt tot het massatransport) 
bestaande uit twee secundaire wervels, symmetrisch gelegen t.o.v. het vlak 
y = O. Het punt van maximale axiale snelheid verschuift daardoor naar de 
buitenbocht. W.b.t. het punt waar de bochtstroming volledig ontwikkeld is 
lopen de meningen nogal uiteen, hetgeen met name veroorzaakt wordt door het 
feit dat de laatste stadia in de ontwikkeling van de stroming zich zeer 
langzaam voltrekken (zie Bovendeerd 1 9 8 5 ) .  In het kader van ons onderzoek is 
slechts van belang dat de stroming zich in elk geval niet binnen een afstand 
z = 4 ,  overeenkomend met de bocht van 90'' volledig ontwikkelt. In figuur 
2 . 2  is een beeld gegeven van het axiale en secundaire snelheidsveld in de 
volledig ontwikkelde stroming. Het axiale snelheidsveld is weergegeven in de 
vorm van isotachen (lijnen van constante axiale snelheid), het secundaire 
snelheidsveld door stroomlijnen. 

E l  !s\ I 

Figuur 2 . 2  Volledig ontwikkelde bochtstroming bij K = 200 (Collins & 
Dennis 1 9 7 5 ) ;  a) isotachenpatroon van het axiale snelheid, 
b) stroomlijnen van het secundaire snelheidsveld. 



- 6 -  

2 . 3  Stationaire inlooPstrominu in een bocht: een aanvullinu OP het 
literatuuronderzoek 

In deze paragraaf komen aan de hand van twee recente publicaties (Soh & 
Berger (1984) en Olson & Snyder (1985)) de voornaamste eigenschappen van de 
inloopstroming in een bocht aan bod. De resultaten van deze studies komen in 
grote lijnen goed overeen met de resultaten uit het literatuuronderzoek. 
Helaas gaan deze beide studies (evenals de meeste studies uit het 
literatuuronderzoek) uit van een instroomprofiel dat niet overeenkomt met 
het in onze experimenten gebruikte parabolische instroomprofiel: Soh & 
Berger gebruiken een instroomprofiel van constante totale druk 
(w = 1 / ( 1  + örcosa)), terwijl Olson & Snyder een uniform instroomprofiel 
hanteren. Deze laatste twee profielen zijn onderling goed vergelijkbaar. Bij 
een parabolisch profiel kunnen echter verschillen verwacht worden, die 
besproken zullen worden in paragraaf 2 . 4 .  

2.3 .1  De ontwikkelins van het axiale snelheidsveld 

Soh & Berger ( 1 9 8 4 1  berekenen de oplossing van de Navier-Stokes vergelijking 
voor de stationaire inloopstroming in een bocht m.b.v. de eindige- 
differentie methode in het gebied 108 i K i 680. In figuur 2.3 zijn enkele 
resultaten van deze berekeningen m.b.t. het axiale snelheidsveld 
weergegeven. 
Soh geeft de volgende beschrijving van de ontwikkeling van het axiale 
snelheidsveld. Vanaf de instroming begint er zich een grensfaag op te 
bouwen. De opbouw van deze grenslaag wordt sterk beïnvloed door een 
secundaire stroming die gericht is langs het symmetrievlak van de 
binnenbocht naar de buitenbocht. Deze stroming bevordert de opbouw van de 
grenslaag bij de binnenbocht en werkt de opbouw ervan bij de buitenbocht 
tegen. Ook verder stroomafwaarts blijft hierdoor het snelheidsprofiel aan de 
buitenbochtzijde een grote snelheidsgradient vertonen. Het axiale 
snelheidsmaximum, dat zich bij de instroming aan de binnenbochtzijde 
bevindt, verschuift verder stroomafwaarts naar de buitenbocht. Bij lage 
waarden van K verloopt de ontwikkeling van de stroming vrij vloeiend. Bij 
hogere Deangetallen onderscheidt Soh twee belangrijke verschijnselen. Ten 
eerste vormt, er z i c h  een snelheidsprofiel waarin twee plateau's herkenbaar 
zijn (zie bijvoorbeeld figuur 2 . 3  b), z = 5,09), en dat toegeschreven wordt 
aan separatie van de secundaire grenslaag bij de binnenbocht. Ten tweede 
worden langs lijnen evenwijdig aan het symmetrievlak tweetoppige axiale 
snelheidsprofielen gemeten (figuur 2 . 3  c)), die een resultaat zijn van de 
invloed van de secundaire stroming. Het verband met de secundaire stroming 
zal in de volgende paragraaf verder toegelicht worden. 
Het optreden van tweetoppige snelheidsprofielen blijkt ook uit metingen van 
Olson ( 1 9 8 5 ) .  Deze metingen zijn verricht m.b.v. een hitte-draad anemometer 
in het gebied 100 i K i 500, ö = 1/4,66, 6 = 1/8,0. Een indruk van de 
resultaten is gegeven in figuur 2 . 4 ,  waar1.n de ontwikkeling van het axiale 
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Figuur 2 . 3  Ontwikkeling van het axiale snelheidsveld bij constante-totale 
druk instroomprofiel volgens Soh & Berger (1984) bij 6 = 1 1 7 ;  
in het symmetrievlak: a) K = 183, Re = 484, b) K = 680, 
Re = 1800; c )  isotachenpatruon in een halfvlak bij z = 3 , 8 3 ,  
K = 680, Re = 1800. 

sne ihe idcve ld  ia %iezrgegeven i:: d2 r9rm va2 iSOt^Ch!% (lijnen var? constante 
axiale snelheid). De eerder genoemde tweetoppige snelheidsprofielen treden 
nu in figuur 2 . 4  bijvoorbeeld op bij z = 2 , 9 6  langs een lijn op een afstand 
van ongeveer 0,3 van het symmetrievlak. Het. snelheidsprofiel met twee 
plateau's, dat door Soh ( 1 9 8 4 )  genoemd wordt, komt tot uitdrukking in figuur 
2 . 4  uit het verloop van de isotachen bij z = 4,44, en dan met name uit de 
relatief grote afstand tussen de isotachen met waarden 1,0 en 1 , 2  in het 
symmetrievlak. Olson onderscheidt in de ontwikkeling van het axiale snel- 
heidsveld drie fasen. Eerst verschuift de stroming sterk naar de binnen- 
bocht, zoals men in een niet-visceuze stroming mag verwachten ( z  = 0,991. 
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Figuur 2 . 4  Ontwikkeling van het axiale snelheidsveld bij een uniform 
instroomprofiel met K = 390, Re = 1080, 6 = 1/8,0 (Olson 1 9 8 5 ) .  

Volgens Agrawal ( 1 9 7 8 )  ontwikkelt zich dan een constante-totale-druk 
profiel. In de tweede fase ontstaat een gebied met van hoge axiale snelheid, 
dat zich bij toenemende axiale afstand steeds verder naar de buitenbocht 
verplaatst. uitgroeien van dit gebied in de richting van de bovenzijde 
van de bocht suggereert volgens Olson een convectief effect van secundaire 
stromingen, door het centrum van de buis van binnenbocht naar buitenbocht en 
weer tangentieel terug naar de binnenbocht. Tenslotte gaan de isotachen in 
het centrum van de buis min of meer loodrecht op het symmetrievlak lopen, 
hetgeen door Olson wordt toegeschreven aan het gaan overheersen van 
centrifugale krachten ( z  = 4 , 4 4 ,  z = 8,891. 
Olson tracht het axiale snelheidsveid te kwantificeren door de invoering van 
een zogenaamd eerste moment, dat gedefinieerd wordt als: 

Het 

J" Ja(wx)rdrda 

J" Ja wrdrda 
X O 0  

O 0  

<a> = ( 2 . 3 )  
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Figuur 2.5 Kwantificering van de axiale stroming m.b.v. het eerste moment 
<X/a> bij a) vlakke instroming en b) parabolische instroming; 
gesloten symbolen, Re = 300; open symbolen, Re = 1100; 
cirkels, 6 = 1/4,66; vierkantjes, 6 = 1/8,0; 
x en + : gegevens van Agrawal (1978) bij 6 = 1/7,  K = 183 
resp. 6 = 1/20, K = 565. 

In figuur 2.5 zijn door Olson berekende momenten gegeven voor zowel 
parabolische als vlakke instroomprofielen als functie van L = Re. Uit deze 
resultaten concludeert Olson dat de axiale stroming zich zowel voor een 
parabolisch als een vlak instroomprofiel ontwikkelt over een axiale 
lengteschaal a. Uit het afwijkend verloop van de momenten bij een 
parabolisch instroomprofiel bij L/a 2 25 concludeert hij dat de laatste fase 
in de ontwikkeling van de stroming zich over een groot traject uitstrekt. 
Volgens Olson is de stroming in de volledig ontwikkelde situatie in een 
verhouding 60%/40% verdeeld tussen de buiten- en binnenhelft van de bocht. 

2.3.2 De ontwikkelina van het secundaire snelheidsveld 

De ontwikkeling van het secundaire snelheidsveld volgens berekeningen van 
Soh (1984) is weergegeven in figuur 2.6. Hij beschrijft de secundaire 
stromina als volgt. In het begin (z = 0,07) wordt de stroming gekenmerkt 
door een sterke radiele stroming in de richting van het centrum t.g.v. de 
opbouw van een axiale grenslaag, waarna er zich al snel een wervelpatroon 
vormt. De maximale tangentieie snelheid in deze wervel wordt reeds bereikt 
bij z o 2,5 met een grootte van ongeveer 0,33. Bij K = 183 treedt dit 
maximum op bij a = 107', bij K = 680 is het maximum nog verder naar de 
binnenbocht verschoven tot a = 135'. Na z o 2,5 neemt de secundaire stroming 
in sterkte af: op de laatste posities in figuur 2 . 6  is de grootte van de 
tangentiële stroming in de grenslaag maximaal ongeveer 0,26, welke waarde 
bereikt wordt bij a 3 90'. De intensiteit van de Secundaire stroming wordt 
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21 57 -1 lit38 

Figuur 2.6 Ontwikkeling van het secundaire snelheidsveld bij een instroom- 
profiel van constante totale druk bij 6 = 111 volgens Soh 
(1984); a) K = 183, Re = 484, b) K = 680, Re = 1800. 
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volgens Soh voornamelijk bepaald door 6 = a/R en niet door Re. Het Reynolds- 
getal beïnvloed voor een gegeven 6 wel de vorm van de secundaire stroming in 
de grenslaag. De hoek amax, waar de maximale tangentiële snelheid optreedt, 
is volgens Soh van groot belang voor het al dan niet optreden van separatie 
van de secundaire stroming bij de binnenbocht. Bij lage K bevindt zich 
voldoende ver van de binnenbocht om de vloeistof de gelegenheid te geven af 
te remmen tot een tangentiële snelheid nul in het symmetrievlak bij de 
binnenbocht. Hierbij volgt de stroming de buiswand. Bij hoge waarden van K 

ligt amax zo dicht bij de binnenbocht dat de vloeistof niet meer voldoende 
afstand heeft om tot rust te komen in het symmetrievlak. Bovendien ontstaat 
er een tangentiële drukgradiënt die de grenslaagstroming tegenwerkt. Als 
gevolg hiervan treedt aan de binnenbocht loslating van de secundaire 
grenslaag op. Bij toenemende axiale afstand verschuift amax weer naar de 
bovenzijde van de bocht, waardoor het separatiegebied verdwijnt. In het 
geval K = 183 treedt volgens Soh nog geen separatie op. Bij K = 680 treedt 
wel separatie op in het gebied 2,1 i z i 4 , 4 .  Het separatiegebied omvat dan 
maximaal het gebied -1 i x i -0 ,78,  156,5' i a i 180'. Het al dan niet 
optreden van separatie hangt volgens Soh meer af van 6 dan van Re. In het 
axiale snelheidsveld blijkt het optreden van een separatiegebied uit een 
plateau van min of meer constante axiale snelheid bij de binnenbocht: de 
secundaire stroming levert hier geen bijdrage aan de ontwikkeling van de 
axiale stroming. 
De positie van het wervelcentrum in de secundaire stroming beweegt zich voor 
kleine z-waarden in de richting van het symmetrievlak bij de binnenbocht. 
Bij hogere K ontwikkelt zich "staart" in de richting van de buitenbocht, die 
volgens Soh de tweetoppigheid in de axiale snelheids-verdeling langs lijnen 
evenwijdig aan het symmetrievlak veroorzaakt. Bij toenemende z verplaatst 
het wervelcentrum zich weer naar de bovenzijde van de bocht. 
De ontwikkeling van het secundaire snelheidsveld volgens Olson (1985) i s  
weergegeven in figuur 2.7. Olson is vrij beknopt in zijn toelichting op de 
metingen uit figuur 2.7. Reeds bij z = 0,99 is er volgens hem een sterke 
grenslaagstroming aanwezig. Deze stroming is eerst maximaal aan de boven- 
zijde van de bocht, waarna dit maximum bij z = 1,97 naar de binnenbocht 

Figuur 2.7 

2 = 0,99 i,97 21 96 4144 89 89 

De ontwikkeling van het secundaire snelheidsveld met een vlak 
instroomprofiel volgens Olson (1985); 6 = l/8,O, K = 390, 
Re = 1100; de afstand tussen twee opeenvolgende streeplijnen 
komt overeen met een snelheid van 0,3H0. 
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figuur 2.8 Ontwikkeling van de gemiddelde axiale wervelsterkte E = r / A  
(Olson 1985) a) in de kern, b) langs een weg van maximale 
circulatie en c) in de grenslaag; 
dichte symbolen, Re = 300; open symbolen, Re = 1100; 
cirkels, 6 = 1/4,66; vierkantjes, 6 = 1/8,0; 

x en i : gegevens van Agrawal (1978) bij a/R = 1/7, K = 138 
resp. K = 678. 

@ verloop bij "lage" K ; @  verloop bij "hoge" K ;  
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begint te verschuiven. Verder stroomafwaarts verschuift het maximum 
uiteindelijk weer naar de bovenzijde van de bocht, daarbij ongeveer volgens 
Olson een factor drie (die overigens niet blijkt uit figuur 2.7) in sterkte 
afnemend. Om de secundaire stroming te kwantificeren berekent Olson de 
circulatie van de stroming, die gedefinieerd wordt als: 

waarbij r de circulatie is langs een weg S, die een gebied omsluit met een 
oppervlakte A .  Olson berekent deze circulatie langs een drietal wegen, zoals 
weergegeven in figuur 2 . 8 .  De ontwikkeling van de circulatie in de kern, die 
een maat is voor de secundaire stroming in het symmetrievlak, vindt volgens 
Olson plaats op een lengteschaal a. Bij lage K (stippellijn 1 in figuur 2 . 8 1  
neemt de circulatie vooraan in de bocht sterk toe, om na het bereiken van 
een maximum bij L/a 2 6 weer af te nemen tot ongeveer een derde van de 
maximale waarde. Het verloop bij hoge K (stippellijn 2) wijkt sterk hiervan 
af, doordat hier volgens Olson een omkering van de secundaire stroming in 
het symmetrievlak optreedt. De ontwikkeling van de circulatie langs de 
overige twee wegen, waarvan de ligging helaas niet geheel duidelijk is, 
vindt volgens Olson plaats over een axiale lengteschaal (aR) ' I 2 .  Het verloop 
van deze circulatie, die een maat is voor de secundaire stroming in de 
grenslaag, vertoont verder hetzelfde patroon als in figuur 2 . 7  a). 

2 . 4  De inlooustromins bij een Darabolisch instroomprofiel 

Over de ontwikkeling van de inloopstroming bij een parabolisch instroom- 
profiel is in de onderzochte literatuur niet veel bekend. Alleen Olson 
(19711 geeft een beeld van de ontwikkeling van het axiale snelheidsveld bij 
een parabolische instroming. In figuur 2 . 9  zijn zijn metingen gegeven in een 
met onze experimenten vergelijkbare situatie. Uit deze figuur blijkt dat bij 
het parabolische instroomprofiel het maximum in de axiale snelheid zich 
sneller naar de buitenbocht verplaatst. Bovendien ontstaat er i.p.v. het 
plateau van constante axiale snelheid bij de binnenbocht, dat bij een 
uniform instzoomprofie1 wordt aangetroffen, een tweede snelheidsmaximum 
( z  = 3,391. Verder verschillen de snelheidsprofielen ook bij z = 6,78 nog 
sterk van elkaar. Resultaten m.b.t. het secundaire snelheidsveid bij een 
parabolische instroming zijn niet bekend. Vooral bij de instroming Kunnen 
verschillen verwacht worden, daar bij een uniform instroomprofiel de 
secundaire stroming daar voornamelijk bepaald wordt door een radiele 
stroming t.g.v. de opbouw van een axiale grenslaag, terwijl bij een 
parabolisch instroomprofiel deze grenslaag reeds aanwezig is. 
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b) binnenbocht 

Figuur 2.9 Axiale snelheidsprofielen in de inloopstroming in een bocht bij 
a) een uniform en b) een parabolisch instroomprofiel in de 
situatie 6 = 1/4,66, Re = 540, K = 250 (Olson 1971). 
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HOOFDSTUK 3 : MEETMETHODE EN MEETOPSTELLING 

Er bestaat een groot aantal methoden om vloeistof- en gassnelheden te meten. 
Bij de hier verrichte metingen is gebruik gemaakt van laser-Doppler- 
snelheidsmeting volgens de referentiebundelmethode. Deze methode 
onderscheidt zich van de meeste andere methoden, doordat zij de mogelijkheid 
biedt zowel grootte als richting van snelheden te meten binnen een zeer 
klein meetvolume (karakterist.ieke lengte van grootte-orde 100 pm), waarbij 
bovendien de stroming niet verstoord wordt. In paragraaf 3 . 1  zal het 
principe van deze meetmethode behandeld worden, waarna in paragraaf 3 . 2  de 
meetopstelling, gebaseerd op dit principe, aan bod komt. In paragraaf 3.3 
worden de meetprocedure en de gegevensverwerking besproken en het hoofdstuk 
wordt besloten met een bespreking van de voornaamste foutenbronnen. 

3 . 1  Laser-Domler snelheidsmetinq volqens de referentiebundelmethode 

In deze paragraaf zal kort het principe van deze methode besproken worden: 
voor een uitgebreide behandeling wordt verwezen naar Corver (1982). Als 
uitgangspunt wordt de situatie in figuur 3.1 genomen. In figuur 3 . 1  snijden 
twee laserbundeis elkaar onder een hoek û .  De hoofdbundel heeft een 
frequentie wo, terwijl de referentiebundel een frequentie w 1  heeft. De 
intensiteit in de richting van de referentiebundel wordt gemeten met een 

Y 

hoofd- 
Potudi 

Y 
bunde I 

ref er e n t  i e- 
bundel 

Figuur 3 . 1  Situatieschets bij laser-Dopplersnelheidsmeting volgens de 
referentiebundelmethode; a) overzicht; b) meetvolume. 
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fotodetector. Het snijvolume van de bundels bevindt zich in een stromend 
medium. bevindt zich op positie fd een verstrooiend deeltje met een 
snelheid cd. de hoofdbundel ter plaatse i?d van 
het deeltje kan geschreven worden als: 

Hierin 
Het elektrisch veld E, van 

E, = Eo expti(wot - kogo.?d)~ ( 3 . 1 )  

waarin ko het golfgetal van de bundel is (ko = 2n/ho, ho : golflengte). Het 
deeltje zal dit licht verstrooien in de vorm van een bolvormig strooiveld 
dat te schrijven is als (Corver 1982): 

Wanneer aangenomen wordt dat de grootte van het snijvolume van de bundels 
klein is t.o.v. de afstand van dat snijvolume tot de fotodetector, die zich 
op een positie rf = rfèl bevindt, kan de volgende benadering toegepast 
worden : 

+ 

( 3 . 3 )  

Deze benadering wordt gesubstitueerd in het fase-afhankelijke deel van 
( 3 . 2 1 ,  terwijl in het amplitude-afhankelijke deel de nog grovere benadering 

ingevuld wordt. Dit resulteert dan in: 

De positie van het deeltje, dat met een snelheid 3, beweegt, is te schrijven 
aìs : 

Na substitutie in ( 3 . 5 )  volgt dan: 
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= Eos(rf) exp[-iwost + vol (3.71 

Uit ( 3 . 7 )  blijkt dat voor de frequentie wos van het door de fotodetector 
ontvangen verstrooide licht van de hoofdbundel geldt: 

wOs = wo - ko(Zo - e',}.$, 

- 'd = wo ( 3 . 8 )  

Hiermee is dan tevens de Dopplerfrequentie Wd gedefinieerd. 
Het 
vorm : 

veld E, ter plaatse van het deeltje t.g.v. de referentiebundel heeft de 

De frequentie w1 wordt zodanig gekozen dat geldt: 

w1 = wo + wv , wv/wo < <  1 (3.10) 

De verschilfrequentie wv wordt de voorverschuivingsfrequentie genoemd. Voor 
het strooiveld Els  t.g.v. de referentiebundel ter plaatse van de 
fotodetector kan op analoge wijze afgeleid worden: 

(3 . 11 )  

waar in : 

Het licht van de referentiebundel, dat in de richting van de detectot 
verstrooid wordt, heeft dus geen frequentieverschuiving ondergaan. De 
fotodetector levert een stroom waarvan de grootte evenredig is met de 
intensiteit van het opvallende licht: 

Uitwerking van (3.13) levert: 

De fotodetector kan intensiteitsvariaties met frequenties van de grootteorde 
van het: laserlicht (wo zz 3.10'' rad/s) niet volgen en levert ten gevolge van 
deze bijdrage een constante fotostroom. De fotostroom wordt omgezet in een 
uitgangsspanning vd waarvoor geldt: 
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(3.15) 

Samen met relatie (3.8) levert dit het volgende verband tussen de frequentie 
(wv + Wd) en de snelheid Gd: 

(3.16) 

Met deze meetmethode wordt dus de snelheidscomponent in het vlak van de 
laserbundels loodrecht op de bisectrice van de hoek tussen deze bundels 
gemeten. Bovendien blijkt uit (3.16) het nut van het gebruik van een 
voorverschuivingsfrequentie uv: op deze manier leveren twee even grote maar 
tegengesteld gerichte snelheidscomponenten vy een verschillende frequentie- 
verschuiving op, terwijl er zonder de voorverschuivingsfrequentie een 
gelijke frequentieverschuiving met slechts een faseverschil ter grootte n 
zou ontstaan. 

3 . 2  De meetowtellinq 

In de meetopstelling zijn drie gedeelten te onderscheiden: het stromings- 
circuit, het optische gedeelte en het signaalverwerkings- en besturinga- 
gedeelte. Deze onderdelen zullen in deze paragraaf besproken worden. 

3.2.1 Het strominoscircuit 

Het stromingscircuit is weergegeven in figuur 3 . 2 .  
In de opstelling wordt als medium een mengsel van "Shellflex" en kerosine 
gebruikt. Deze vloeistof wordt vanuit een voorraadvat V door een instelbare 
pomp I? via flexibele slangen naar een instroomsectie I gepompt. Deze 
instroomsectie uit een glazen buis met een lengte van 0 , 4  m en een 
inwendige diameter van 8,O m. Aan het eind van deze buis is, bij een 
gebruikt Reynoldsgetal van 700, een volledig ontwikkeld parabolisch 
instroomprofiel beschikbaar. Na de instroomsectie volgt dan een bocht van 
90°, een inwendige diameter van 8,O mm en een kromtestraal van 24,O mm 
( f igu i ,p  3 . 2  U)). git  del is vrrvôurdigd van perspex, en daarin is ook de 
reden gelegen van het gebruik van een "Shellflex"-kerosine mengsel als 
medium: door namelijk een geschikte verhouding van deze beide componenten te 
kiezen kan de brekingsindex van het medium gelijk gemaakt worden aan die van 
perspex (n = 1,493). Optisch gezien is er dan geen verschil tussen perspex 
en medium, waardoor de laserbundels zonder reflectie of refractie de 
overgang kunnen passeren. Door ervoor te zorgen dat bij een 
snelheidsmeting de optische as altijd loodrecht op de overgang lucht-perspex 
staat, snijden de laserbundels elkaar overal binnen het model onder een 
vaste, bekende hoek 8 van 15,9'. Dit is van belang aangezien de gemeten 
Dspplerfrequentie evenredig is met de factor sin(B/2) (vgl. (3.16)). Het 

bestaat 

met 

perspex-medium 
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I X 

Figuur 3 . 2  a) het stromingscircuit met voorraadvat VI pomp P, 
instroomsectie I, model M, flowmeter F, temperatuurregeling T 
en motorsturing MS; 

b) het model; a = 4,0 mm, R = 2 4 , 0  mm. 

medium stroomt vervolgens via flowmeter F terug naar het voorraadvat V. In 
het voorraadvat wordt de vloeistof op een constante temperatuur van 40 OC 
gehouden. Daardoor worden enerzijds schommelingen in de omgevingstemperatuur 
geëlimineerd, terwijl anderzijds de viscositeit van het. medium zo tot een 
(met het. oog op de benodigde snelheden) acceptabele waarde van ongeveer 10 
cp teruggebracht wordt. Het meetvolume, dat bij benadering gevormd wordt 
door het snijvolume van de twee laserbundels, kan op elke gewenste plaats 
binnen model gebracht worden door het model met behulp van een drietal 
stappenmotoren te traverseren. --- - 

het 

3 . 2 . 2  Het oDtische gedeelte van de opstellinq 

De voornaamste onderdelen van dit deel van de opstelling zijn een 5 mW He-Ne 
laser, een Braggcel en een fotodetector, zoals weergegeven in figuur 3 . 3 .  De 
laser produceert een coherente monochromatische lichtbundel. Deze wordt 
gesplitst in twee bundels van gelijke intensiteit en onderling loodrechte 
polarisatierichting. Een van deze bundels, de zogenaamde referentiebundel, 
ondergaat in een Braggcel (zie Corver 1 9 8 2 )  een frequentieverschuiving. De 
grootte van deze verschuiving bestaat uit een constante bijdrage van 40 MHz, 
verhoogd verlaagd met een door de gebruiker vrij te kiezen verschuiving 
van maximaal 9 MHz. De tweede bundel wordt door een glazen staaf geleid om 

of 
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Figuur 3 . 3  Het optische gedeelte van de opstelling met laser La, 
splitsingsprisma P, Braggcel B I  lens Le en fotodetector F. 

voor beide bundels een gelijke optische weglengte te creëren. De bundels 
worden daarna evenwijdig aan de optische as door een lens met een brandpunt- 
afstand van 8 0  mm geleid. Na deze lens zouden de bundels elkaar in lucht 
snijden onder een hoek van 23,8'. In het model neemt deze hoek echter, ten 
gevolge van breking op de overgang lucht-perspex, af tot 15 I 9'. Volgens 
fabrikantspecificaties (DISA 1981)  is het meetvolume dan 0 , 4 7  mm lang en 
heeft het een diameter van 0,06 mm. De intensiteit in de richting van de 
referentiebundel wordt tenslotte gemeten met een fotodetector. Deze bevat 
een prisma, waarmee het invallende licht gesplikst wordt in twee bijdragen 
met een onderling loodrechte polarisatie-richting. De intensiteit van deze 
componenten wordt door twee fotodioden omgezet in een fotostroom, die 
toegevoerd wordt aan een verschilversterker. Het prisma wordt nu zodanig 
gedraaid t.o.v. de polarisatierichting van de referentiebundel, dat het 
uitgangssignaal de volgende gedaante heeft: 

( 3 . 1 5 )  

Deze optimale stand van het prisma wordt gevonden door het signaal van de 
detector weer te geven op een oscilloscoop. in paragraaf 3 . 4 . 2  zal nader 
ingegaan worden op de instelling van de fotodetector. Het uitgangssignaal 
van de detector wordt vervolgens door het signaalverwerkingsgedeelte verder 
verwerkt. 

3 . 2 . 3  Het siunaalverwerkinus- en besturinasuedeelte 

Figuur 3 . 4  geeft een schematisch beeld van het signaalverwerkings- en 
besturingsgedeelte. De eerste schakel in dit deel van de opstelling wordt 
gevormd door een combinatie van een frequentiegenerator en een 
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Figuur 3 . 4  Het signaalverwerkings- en besturingsgedeeite met frequentie- 
generator/vermenigvuldiger F, frequentie-spanning omzetter FIV, 
analoog-digitaal omzetter AID, laboratorium microcomputer LAM, 
minicomputer PRIME 750  en stappenmotorsturing MS. 

F 

vermenigvuldiger. De frequentiegenerator stuurt de Braggcel aan met een 
voorverschuivings-frequentie wv, waarvoor geldt: 

5, FIV A/D LAM 
"fV 

I 

- 
wv - + wvl 

b 

(3.17) 
wv0 = 40 MHz, -9MHZ i wVl i +9 MHZ 

Deze voorverschuivingsfrequentie is ook aanwezig in het detectorsignaal. 
Door dit signaal te vermenigvuldigen met de centrale voorverschuivings- 
frequentie wvo wordt deze frequentiecomponent uit het signaal gefilterd, 
waarna een signaal Vv aan de frequentie-naar-spanning omzetter kan worden 
aangeboden dat de volgende vorm heeft: 

v, = vvcos[(wv~ + w,) + lp41 (3.18) 

De frequentie-naar-spanning omzetter is instelbaar in een zevental bereiken, 

Volt en 10 Volt die evenredig is met de frequentie ( w v ,  + W d ) .  Door de 
voorverschuiving wvl aan te passen aan het bereik van de te meten Doppler- 
frequenties, wordt een op de omzetter ingesteld bereik optimaal benut. Voor 
meer informatie m.b.t. de omzetter wordt verwezen naar Nuyten (1982). De 
gelijkspanning Vfv wordt tenslotte door een 12-bits A/D converter omgezet in 
een digitaal signaal dat verder door een Laboratorium Micro Computer (LAM) 
en de minicomputer PRIME 750 verwerkt kan worden. De LAM zorgt, met behulp 
van de motorsturing MS, ook voor de besturing van de stappenmotoren die het 
model verplaatsen. De gehele meetprocedure vindt plaats vanuit een programma 
en zal in de volgende paragraaf besproken worden. 

geiegen tussen i k i k  en i 0  Eíz ,  eii levert e m  gelijkspanning "fV tusce.. 1 
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3.3 De meet- en verwerkinusprocedure 

De snelheidsmetingen in de bocht zijn 
zoals weergeven in figuur 3.5. Omdat uit 

verricht op zeven axiale posities, 
literatuurgegevens gebleken is dat 

het secundaire snelheidsveld zich vooraan in de bocht over een relatief 
korte afstand ontwikkelt, zijn in het begin van de bocht meer meetposities 
genomen dan werderop in de bocht. 

b) Y 
i =153 

i =34 
i=17 

i=l37 

i=18 
i=l 

+ i  -1 
Figuur 3.5 a) posities in de bocht waar de snelheidsmetingen verricht zijn, 

b )  het rooster van meetpunten. 

In een halve doorsnede op een axiale afstand z worden drie snelheids- 
componenten gemeten. Deze drie snelheidscomponenten zijn de vx-component, 
evenwijdig aan het symmetrievlak, de v -component, loodrecht op het 
symmetrievlak, en de vz-component, in axiale richting. De instelling van het 
bundelvlak bij de snelheidsmetingen is samengevat in tabel 3.1. Bij meting 
van de x- en y-component van de snelheid staat de optische as loodrecht op 
de vlakke (voor-) wand van het model, bij meting van de y-component staat 
deze as loodrecht op de gekromde bovenwand (zie figuur 3 . 2 ) .  
De meetpunten worden doorlopen in negen meetseries, die onderling verschoven 
zijn over een afstand van 0,5 mm in de y-richting, te beginnen bij y = O .  
Elke meetserie bevat 17 meetpunten op een onderlinge x-afstand van 0 , s  mm, 
te beginnen bij x = 1. Het halfvlak wordt dus doorlopen volgens het 

Y 
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Tabel 3 . 1  Instelling van het bundelvlak bij de diverse te meten 
snelheidscomponenten. 

snelheids- bundelvlak 
component 

X x - Y  
Y x - Y  
z Y - 2  

optische as 

Y 

Y 
X 

rangnummer van de in figuur 3 . 5  aangegeven punten. De snelheidsmetinqen 
worden verricht vanuit een meet- en verwerkingsprogramma (Corver 1984) dat 
in grote lijnen als volgt verloopt. Per doorsnede wordt eerst een ijkmeting 
verricht. Hierbij worden van het signaal, behorend bij een snelheid van O 
m/c, samples genomen met elk een duur van ongeveer 25 vs gedurende een 
meettijd van ongeveer 10 s .  De gemiddelde gedigitaliseerde waarde hiervan 
wordt Go genoemd. Op analoge wijze wordt een waarde Gm bepaald, behorend bij 
een snelheid in de buurt van de maximale stroom-snelheid. Met behulp van het 
bij deze waarden behorende frequentieverschil A v y ,  dat op de frequentie- 
naar-spanning omzetter kan worden afgelezen, kan dan een conversiefactor 
tussen gedigitaliseerde waarde en frequentieverschil worden bepaald. 
Vervolgens worden in elk meetpunt 20 samples van ongeveer 25 gs genomen, 
verdeeld over een meettijd van circa 10 s. Hieruit wordt een gemiddelde 
waarde ei bepaald en een bijbehorend 95% betrouwbaarheidsinterval volgens de 
Student-t-verdeling: 

I00 

( 3 . 1 9 )  

Hierin is n de steekproefgrootte (n = 20)  en tn-l het Studentgetal bij n-1 
vrijheidsgraden (tq9 = 1 , 7 2 ) .  De steekproefvariantie si wordt gedefinieerd 
als : 

( 3 . 2 0 )  

waarin Gik de gedigitaliseerde waarde van sample k uit meting i is. De 
waarde Gi kan naar een snelheid ui omgerekend worden met behulp van een 
conversiefactor K volgens: 

( 3 . 2 1 )  

In formule ( 3 . 2 1 )  i s  AV het frequentieverschil bij ijking en vo de 
frequentie van het laserricht, terwijl c de lichtsnelheid is. Ook de 95% 
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betrouwbaarheidsintervallen kunnen met de conversiefactor H worden 
omgerekend naar snelheidsintervallen. De betrouwbaarheidsintervalllen 
blijken zowel voor de axiale als de secundaire snelheden van de grootte-orde 
van 1 %  te zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de gemeten snelheden niet 
meer af kunnen wijken van de werkelijke snelheden, zoals zal blijken in 
paragraaf 3 . 4 . 2 .  
Na berekening van de snelheden en bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen 
in elk punt worden de gegevens met behulp van de grafische routines in het 
eindige-elementen-pakket AFEP verder verwerkt. In dit pakket wordt een 
gebied opgedeeld in zogenaamde elementen, waardoor er een rooster ("mesh") 
ontstaat. Als meest eenvoudige "mesh" kan dan het rooster van meetpunten 
volgens figuur 3 . 5  gebruikt worden. Om de wand van het model te kunnen 
weergeven worden de meetwaarden in de knooppunten van het meetrooster echter 
omgerekend naar waarden in de knooppunten van een nieuw rooster, dat de 
buiswand als rand heeft en waarin zoveel mogelijk de knooppunten van het 
meetrooster zijn gehandhaafd. Gemeten snelheden in knooppunten van het 
meetrooster, die binnen het nieuwe rooster vallen, worden daarbij gewoon 
overgenomen. In randpunten van het nieuwe rooster, die overeenkomen met de 
buiswand, wordt een snelheid nul ingevoerd. In figuur 3 .6  zijn de beide 
roosters weergegeven, samen met de resultaten van een "AFEP"-routine waarmee 
isotachen berekend en getekend kunnen worden. Verschillen in ligging van de 
lijnen van constante axiale snelheid worden veroorzaakt door interpolatie- 
verschillen, die een gevolg zijn van een veranderde ligging van knooppunten 
en elementgrenzen. 

Figuur 3 . 6  a) het gebruikte meetrooster en het daarvan afgeleide 
rooster waarop de AFEP-routines toegepast worden, 

b) een vergelijking van de resultaten van een bepaalde routine, 
toegepast op beide roosters. 
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3.4 Foutenbronnen 

In deze paragraaf zullen drie van de voornaamste foutenbronnen behandeld 
worden. Dit zijn achtereenvolgens fouten bij de plaatsbepaling, bij de 
instelling van de optica en bij de instelling van de stroming. 

3.4.1 De Plaatsbepaling 
Een van de fouten die gemaakt worden bij de bepaling van de positie van het 
meetgebied binnen het model is de fout in de hoek 6, de axiale afstand vanaf 
de instroming. Deze fout bedraagt ongeveer 0,7' en is samengesteld uit een 
fout van i 0,5', gemaakt bij de bepaling van de instroomhoek 8 = O, en een 
fout van 1: 0,5', gemaakt bij de instelling van het meetgebied vanuit deze 
instoomhoek in een doorsnede op een bepaalde afstand z .  
Binnen een doorsnede wordt het meetgebied vervolgens eerst ingesteld op het 
eerste meetpunt (vgl. paragraaf 3.3). Bij metingen van de x- en z-component 
van de snelheid kan de x-positie van dit punt tot op 0,05 mm nauwkeurig 
bepaald worden aan de hand van de projectie van de buiswand door de 
laserbundel op een stuk papier dat achter het model gehouden wordt. De 
bepaling van de y-positie van dit punt levert mee'r problemen op: doordat de 
lengte van het meetgebied in de y-richting ongeveer 0,47 mm bedraagt, kan de 
positie van de boven- en onderwand niet nauwkeurig bepaald worden aan de 
hand van het Dopplersignaal dat deze wanden genereren. Daarom wordt de 
plaats van het vlak y=O bepaald door aan weerszijden van het vlak axiale 
snelheden te meten, en vervolgens op grond van symmetrie-overwegingen de 
ligging van het vlak vast te stellen. De dan gemaakte fout bedraagt naar 
schatting 0 0 , l  mm. 
Bij meting van de y-component van de snelheid valt het bundelvlak samen 
met het x-y-vlak. De gemaakte fout in de hoek 8 is weer zoals hiervoor 
beschreven. Door de gewijzigde opstelling van het model t.o.v. de optische 
as (zie tabel 3.1) kan nu de y-positie van het beginpunt tot op 0,OS mm 
bepaald worden en de x-positie slechts tot op 0,l mm. 
De txaversering binnen een doorsnede wordt verzorgd door drie stappenmotoren 
met traverseerrichtingen volgens het x,y,z-stelsel bij 8 = O.  De kleinst 
mogelijke stapjes (Axo,Ayo,Azo) in deze richtingen bedragen: 

de 
o 

(3.221 

Afhankelijk van de oriëntatie van het model t.o.v. de drie 
traverseerrichtingen moet een van deze waarden, ter verrekening van de 
overgang lucht-perspex, nog vermenigvuldigd worden met de brekingsindex n = 
1,493. 
Het meetprogramma discretiseert een door de gebruiker opgegeven traversering 
in een geheel aantal stappen van elk van de drie stappenmotoren. De maximale 
fout As in de traverseerafstand, die t.g.v. deze discretisatie gemaakt 
wordt bedraagt: 
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Hierbij is afgezien van de correctie i.v.m. het verschil in brekingsindex. 
Langs een traverseerlijn y = constant (zie figuur 3 . 5 )  worden 16 stappen van 
elk 0,5 mm gemaakt, waarin dus maximaal een totale traverseerfout gemaakt 
wordt van Q , 4  ram. Bij een exacte berekening bij elk van de gebruikte 
traverseringen blijkt de totale traverseerfout over deze 8 mm slechts 
maximaal 0,16 mm te bedragen. Ook in de traverseerhoek wordt door de 
discretisatie een fout gemaakt. Bij de gebruikte stappen van 0,5 m geldt 
voor het maximale verschil Bmax tussen opgegeven en werkelijke 
traverseerhoek: 

pinax z arctan [(bx0/2)/(0,5 mm)] 2 0,9' ( 3 . 2 4 )  

3 . 4 . 2  De instellina van de oPtica 

Bij het instellen van de optica kunnen in principe twee fouten gemaakt 
worden: i) de stand van de fotodetector t.o.v. de polarisatierichting van de 
referentiebundel is niet optimaal en ii) de te meten snelheidscomponent ligt 
niet exact in het vlak van de bundels. 
Zoals al in paragraaf 3 . 2 . 2  gezegd is wordt de juiste stand van de 
fotodetector bepaald aan de hand van de weergave van het uitgangssignaal van 
de detector (na vermenigvuldiging met wvo) op een oscilloscoop. Deze 
optimale stand is o.a. afhankelijk van de relatieve intensiteit van het 
licht van de referentiebundel t.o.v. de intensiteit van verstrooid licht van 
de hoofdbundel. Figuur 3 . 7  geeft het beeld op de oscilloscoop weer bij een 
drietal instellingen van de detector. Uit de figuur blijkt dat behalve het 
gewenste met frequentie (uvl + wd), ook een signaal met frequentie 
wvl gemeten kan warden. Dit zou betekenen dat het opvallende licht ook 
(wellicht door reflectie van de hoofdbundel aan stilstaande voorwerpen) een 
frequentiecomponent wo bevat, die niet in rekening is gebracht in de theorie 
in paragraaf 3 . 1 .  In theorie zou er dan ook een signaal met frequentie Wd 

signaal 

Figuur 3 . 7  Weergave van het uitgangssignaal van de fotodetector op een 
oscilloscoop; a) voorverschuivingsfrequentie wvl, b) ideale 
insteiing (gedetecteerde frequentie (uv, + Wd)), c) niet-ideale 
instelling (gedetecteerde frequentie u v l l .  
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bunde 1 v - i ak 
Figuur 3 . 8  Fouten in de snelheidsmeting t.g.v. een afwijkende stand van het 

bundelvlak t.o.v. de te meten snelheidscomponent. 

gemeten moeten worden. Dit is echter niet het geval: misschien speelt hier 
de veel geringere intensiteit van het strooilicht, vergeleken bij de 
intensiteit van de referentiebundel, een rol. Bij meting van de axiale 
snelheid zijn het signaal met een frequentie wo en het signaal met een 
frequentie f wv) duidelijk van elkaar te onderscheiden en verandert de 
gedetecteerde frequentie niet a l s  de polarisatierichting van de detector 
enkele graden afwijkt van de ideale stand. De gemaakte fout is hier 
verwaarloosbaar klein. Bij meting van de secundaire snelheden is er bij 
rotatie van de detector een zeer geleidelijke overgang in gedetecteerde 
frequentie waarneembaar van wv naar (w, + Wd). Hierdoor kan de gemeten 
snelheid t.g.v. een niet ideale detectorstand naar schatting in absolute 
waarde tot maximaal 5% lager uitvallen dan de werkelijke snelheid. 
De die gemaakt wordt als de te meten snelheidscomponent niet exact in 
het bundelvlak ligt, is toegelicht in figuur 3 . 8 .  Uit deze figuur blijkt dat 
bij een fouthoek van rp graden tussen de te meten snelheidscomponent u1 en 
het bundelvlak in werkelijkheid een snelheid u gemeten wordt, waarvoor 
geldt: 

(wo  

fout 

u = ulcoscg f u2sincp ( 3 . 2 5 )  

Bij een geschatte maximale fouthoek van t 1' resulteert deze relatie in: 

U 2 0,999 U., 0,017 u2 ( 3 . 2 6 )  

Bij meting van de axiale snelheid is de bijdrage van de tweede term 
verwaarloosbaar, aangezien deze geleverd wordt door de secundaire snelheden. 
Bij meting van de secundaire snelheden in de x-richting kan de tweede term, 
afhankelijk van de relatieve grootte van vx en vz ter plaatse, een 
aanzienlijke bijdrage leveren in u. Bij meting van de y-component van de 
snelheid daarentegen kan de fouthoek cp nagenoeg geheel geëlimineerd worden 
door het bundeivlak zodanig in te stellen, dat in het vlak y = O een y- 
snelheid gelijk aan nul gemeten wordt. Hierbij wordt er dus van tevoren van 
uitgegaan dat het vlak y = O ook werkelijk een symmetrievlak is. 



- 28 - 
Tot slot van deze paragraaf zal ingegaan worden op de invloed van de 
oriëntatie van het meetgebied t.o.v. de doorsnede. Als positie van het 
meetgebied wordt het centrum van het gebied genomen. Een snelheidsmeting is 
onbetrouwbaar, zodra een deel van het meetgebied zich in de buiswand 
bevindt. Wanneer de lengterichting van het meetgebied loodrecht op de 
buiswand staat, betekent dit dat snelheden, gemeten binnen een strook met 
een dikte van ongeveer 0,23 mm vanaf de wand, niet betrouwbaar zijn (bij de 
verwerking van de gegevens m.b.v. het "AFEP"-pakket is hier overigens geen 
rekening mee gehouden). Dit geldt bij meting van de x- en z-component, 
waarbij het meetvolume in de y-richting staat, voor een strook nabij de 
boven- en onderwand van de bocht. Bij meting van de y-component van de 
snelheid staat het meetgebied in de x-richting en kunnen snelheden dicht bij 
de wand bij de binnen- en buitenbocht niet nauwkeurig bepaald worden. Verder 
moet opgemerkt worden dat wanneer er in de lengterichting van het meetvolume 
grote snelheidsgradienten voorkomen, de gemeten snelheid een gemiddelde zal 
zijn van een relatief groot bereik aan snelheden. Vooral bij meting van x- 
en z-snelheden bij de bovenwand van de bocht kunnen dan fouten optreden. 

3.4 .3  De instellina van de strominq 

In de halsslagadervertakking varieert het Reynoldsgetal, betrokken op de 
communisdiameter, gedurende een hartcyclus tussen 380 en 1200 (Bharadvaj 
1 9 8 2 ) .  De snelheidsmetingen in de bocht zijn verricht bij Re = 700. De 
instelling van de stroming gebeurt als volgt. Eerst worden de beide 
componenten waaruit het medium bestaat, "Shellflex" en kerosine, in een 
zodanige verhouding gemengd, dat het mengsel bij 40 OC een brekingsindex 
krijgt die gelijk is aan die van perspex (n = 1 , 4 9 3 ) .  Vervolgens wordt van 
dit mengsel m.b.v.' een capillairviscosimeter de dynamische viscositeit ri 
bepaald. Deze blijkt 9,9 cp te bedragen. Na meting van de soortelijke massa 
van medium ( e  = 0,885.103 k c ~ m - ~ )  kan dan de kinematische viscositeit v 
bepaald worden. Tesamen met de bekende buisdiameter van 8,O mm kan dan de 
gemiddelde instroomsnelheid Io bij Re = 700 Berekend worden. Vervolgens 
wordt het meetvolume ingesteld op het centrum van de buis bij 6 = O ,  waarna 
de pomp zodanig ingesteld wordt, dat er een snelheid 24, gemeten wordt. De 
bij deze instelprocedure gemaakte fout wordt geschat op 2%. De brekingsindex 
en. de viscositeit worden verder regelmatig gecontroleerd, waarbij eventueel 
keïusiae woïdt t~egevoecjd ÛE verdamping te cmpenserrn. B I ~ U ~ S I P  instelfouten 
treden er ook nog fouten op t.g.v. temperatuurvariaties van het medium. Deze 
variaties blijken een grootte van i 0 , 3  C te hebben en hebben een 
viscositeitsvariatie van 0,l cp rondom het gemiddelde van 9,9 cp tot 
gevolg. Samenvattend kan dan voor het Reynoldsgetal van de stroming gesteld 
worden : 

het 

o 

680 i Re 720 ( 3 . 2 7 )  

De in deze situatie verrichte snelheidsmetingen worden besproken in 
hoofdstuk 4. 
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HOOFDSTUK 4 : DE SNELHEIDSMETINGEN 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten gegeven worden van de snelheids- 
metingen in de stationaire inloopstroming in een bocht. Deze metingen zijn 
verricht bij een parabolisch instroomprofiel in de situatie 6 = 1 1 6 ,  
Re = 700, K = 2 8 6 .  In paragraaf 4 . 1  zal eerst bekeken worden in hoeverre de 
stroming voldoet aan de eis van volledig ontwikkelde instroming en symmetrie 
t.o.v. het vlak y = O. Vervolgens wordt in paragraaf 4 . 2  een beschrijving 
gegeven van het gemeten snelheidsveld. De interpretatie van de metingen en 
de vergelijking van de metingen met literatuurgegevens vindt plaats in 
paragraaf 4.3. Het hoofdstuk zal worden besloten met een kwantitatieve 
analyse van de meetresultaten in paragraaf 4 . 4 .  

4 . 1  Eiuenschamen van de stromina: symmetrie en volledise ontwikkelinq 

De waarin gemeten is wordt vooraf gegaan door een rechte glazen buis 
met een lengte van 0 , 4  m en een inwendige diameter van 8 , O  mm. Bij een 
Reynoldsgetal van 700 zou de stroming aan het eind van deze buis volledig 
ontwikkeld moeten zijn.' Dit is inderdaad het geval zoals bli'kt uit de 
meting van het axiale snelheidsveld op een afstand van 6(aR) voor het 
begin van de bocht, waarvan de resultaten zijn weergegeven in figuur 4.1. 
Het isotachenpatroon bestaande uit concentrische cirkels is karakteristiek 
voor een volledig ontwikkeld parabolisch profiel. Op dezelfde positie 
konden, in overeenstemming met de volledig ontwikkelde instroming, geen 
significant van nul verschillende secundaire snelheden gemeten worden. 
Om een indruk te krijgen van de stabiliteit van de stromingsinstelling 
werden op een punt in de stroming bij z = 0 , O  tien metingen verricht van elk 
2 0  samples, met een tussentijd van 100 s. Uit elk van de tien metingen werd 
een gemiddelde snelheid bepaald volgens de in paragraaf 3.3 besproken 
procedure. Het gemiddelde van deze snelheden leverde een waarde w = 1 , 6 2 6  
op, bij een standaarddeviatie van 0,013, zodat de stromingsinstelling 
inderdaad als stabiel beschouwd kan worden. 

bocht 

1 i3 

- 1  0 , s  
x 4 

1 12  Figuur 4 . 1  Volledig ontwikkelde axiale stroming op een afstand 6(aRI 
voor het begin van de bocht. 
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Figuur 4 . 2  Axiale en secundaire snelheden bij z = 1 , 7 ;  
a) bovenzijde en b) onderzijde van de bocht. 

Tenslotte is ook de veronderstelling dat de stroming symmetrisch is t.o.v. 
het vlak y = O door metingen geverifieerd. Op positie z = 1,7 zijn axiale en 
secundaire snelheden gemeten in beide helften van de doorsnede. De 
resultaten van deze metingen zijn weergegeven in figuur 4 . 2 .  Het enige 
opvallende verschil tussen de metingen in de beide helften is het verschil 
in grootte van de gemeten axiale snelheden: de vorm van de isotachen is 
verder hetzelfde. De instelling van de stroming is bij de beide metingen 
blijkbaar, door nog onbekende oorzaak, niet helemaal gelijk. 

4 . 2  Beschriivinu van de resultaten van de snelheidsmetinuen 

In dit hoofdstuk zal getracht worden een beschrijving van de meetresultaten 
te geven, zonder daaraan reeds een interpretatie te verbinden. In 
overeenstemming met paragraaf 2 . 1  zijn de snelheden geschaald met de 
gemiddelde instroomsnelheid Wo en de x- en y-afstanden met de buisstraal a. 

4 . 2 . 1  Beschriivinu van de metinu van het axiale snelheidsveld 

De van het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak van de bocht 
worden gepresenteerd in figuur 4 . 3 .  Uit deze figuur blijkt dat het instroom- 
profiel nog overeenkomt met het parabolisch profiel bij een volledig 
ontwikkelde stroming. En de profielen, gemeten op z = 0 , 2  en z = 0,s zijn 
ook nog nauwelijks invloeden van de bocht zichtbaar. 
Bij z = 1 , 0  is het maximum in de axiale snelheid naar de buitenbocht 
verschoven: de hoogste axiale snelheid (vz = 1,911 is gemeten bij x = 0 , 2 5 .  

metingen 
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Figuur 4 . 3  Ontwikkeling van het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak 
van de bocht als functie van z ;  ó = 1/6, Re = 700, K = 286. 

Deze verschuiving gaat gepaard niet een afnemende axiale snelheidsgradiënt 
bij de binnenbocht en een toename ervan bij de buitenbocht. Het profiel 
vertoont nog geen buigpunten. 
Op de positie z = 1,7 is het verschuiven van het axiale sneiheidsmaximum 
naar de buitenbocht doorgegaan, met een grootste gemeten snelheid (vz = 
1 , 7 4 1  bij x = 0,625. Bij de binnenbocht heeft het profiel een indeuking 
ondergaan. De axiale snelheidsgradiënt is bij de binnenbocht verder 
afgenomen en bij de buitenbocht taegenomen. 
Bij z = 2 , s  is uit de indeuking van het profiel bij de binnenbocht een 
plateau ontstaan met een breedte van ongeveer 0,6a, waarbinnen de axiale 
snelheid slechts zeer weinig toeneemt in de richting van de buitenbocht. De 
snelheidsgradient bij de binnenbocht is nauwelijks veranderd. Bij de 
buitenbocht is de snelheidsgradient toegenomen doordat het gemeten axiale 
snelheidsmaximum, met een grootte van 1,88,  verder naar de buitenbocht is 
verschoven tot x = 0,75. 
Op de laatste meetpositie tenslotte, bij z = 3 , 5 ,  heeft het profiel een 
tweetoppig uiterlijk gekregen. Op de buisas wordt nu een relatief 
snelheidsminimum gemeten, dat voortgekomen is uit het plateau bij z = 2 , 5 .  
De gemeten maximale axiale snelheid (vz = 1,751 ligt nog op x = 0 , 7 5 ,  
terwijl de snelheidsgradiënt bij de buitenbocht nauwelijks veranderd is. Bij 
de binnenbocht is de gradiënt echter weer toegenomen. 
Tenslotte moet nog worden opgemerkt, dat uit figuur 4.3 afgeleide uitspraken 
m.b.t. het verloop van de axiale snelheidsgradient beïnvloed kunnen zijn 
door fouten in de wandbepaling en bovendien betrekking hebben op een 
gemiddelde over een afstand van 8 , s  mm. 
Een betere indruk van het verloop van het axiale snelheidsveld als functie 
van z wordt gegeven in figuur 4 . 4 .  Hierin zijn isotachen weergegeven bij 
snelheidsniveaus vanaf 0,2 oplopend met stappen van 0,2 tot 2 , O .  
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Figuur 4.4 Ontwikkeling van het axiale snelheidsveld in een halfvlak 
als functie van z ;  €I = 1/6, Re = 700, K = 2 8 6 .  
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De isotachen bij z = O , O ,  z = 0,2 en z = 0,5 verschillen onderling 
nauwelijks van elkaar, en vertonen het beeld van concentrische cirkels zoals 
hoort bij een volledig ontwikkeld parabolisch profiel. Bij z = 1 , O  is het 
axiale snelheidsmaximum in de richting van de buitenbocht verschoven. In een 
gebied de buitenbocht tot aan de bovenzijde van bocht zijn de axiale 
snelheidsgradiënten bij de wand toegenomen, hetgeen blijkt uit het naar 
elkaar toeschuiven van de isotachen. Aan de binnenbochtzijde neemt deze 
gradiënt af. 
De volgende dsie figuren worden gekenmerkt door gebieden met grotere 
snelheidsgradiënten en een sterkere kromming van de isotachen. Het aantal 
meetpunten blijkt dan eigenlijk te klein (en daarmee de gebruikte elenient- 
verdeling te grof) te zijn om de isotachen in deze gebieden goed weer te 
geven. Bij de hoge snelheids-gradiënten bij de wand wordt via lineaire 
interpolatie een isotachen-patroon berekend, dat zeer sterk afhangt van de 
ligging van de elementen t.o.v. de buiswand. Binnen het gebied van hoge 
axiale snelheden wordt een sterke kromming van de isotachen gecombineerd met 
relatief lage snelheidsyradiënten. In dit geval leiden eventuele kleine 
meetfouten, bij lineaire interpolatie in een vrij grove elementverdeling, 
tot een minder vloeiend verloop van de isotachen. 
Afzonderlijke beschouwing van de drie isotachenpatronen laat zien dat bij 
z = 1,7 het axiale snelheidsmaximum zich verder naar de buitenbocht 
verplaatst heeft. De isotachen vertonen een "C-vormig" uiterlijk. Aan de 
binnenbocht-zijde ontstaat een gebied met relatief lage snelheden. 
Bij z = 2 , 5  heeft dit gebied zich uitgestrekt tot aan het centrum van de 
buis: binnen een strook met een breedte van ongeveer 0,2a vanaf het 
symmetrievlak is voor x i 0,2 de snelheid kleiner dan 0 , 8 .  Het axiale 
snelheidsmaximum is nog verder naar de buitenbocht verschoven. 
Bij = 3 , 5  blijkt zich in het centrum van de buis een relatief snelheids- 
minimum met een snelheid kleiner dan 0,8  gevormd te hebben. Bij de 
binnenbocht is de axiale snelheid weer toegenomen. Axiale snelheids- 
profielen, gemeten langs traverseerlijnen evenwijdig aan het symmetrievlak, 
vertonen tot op een afstand van 0,625a van het symmetrievlak een tweetoppig 
verloop. In het isotachenverloop komt dit tot uiting in het terugbuigen van 
de isotachen naar het symmetrievlak bij de binnenbocht. Aan de buitenbocht- 
zijde verlopen de isotachen over een afstand van ongeveer 0,4a vanaf het 
symmetrievlak loodrecht op dat vlak. Vergeleken met z = 2 , 5  is het axiale 

In figuur 4.5 zijn de metingen van de axiale snelheid driedimensionaal 
weergeven: het grondvlak wordt gevormd door het meetrooster, terwijl de 
snelheden nu in hoogterichting zijn uitgezet. Uit deze figuur blijkt dat 
langs de lijn y = 1 niet overal een snelheid nul is gemeten. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de lange as van het meetvolume ( =  0,46 mm) hier 
loodrecht op de buiswand staat. Deze wijze van presenteren geeft snel een 
globaal beeld van het axiale snelheidsveld; de weergave m.b.v. isotachen 
verschaft echter beduidend meer informatie. 

vanaf 

z 
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Figuur 4.5 Driedimensionale weergave van het axiale snelheidsveld; 
i5 = l / 6 ,  Re = 700, K = 286.  

4 . 2 . 2  Beschriivinu van de metinu van het secundaire snelheidsveld 

De resultaten van de meting van de secundaire snelheden zijn weergeven in de. 
figuren 4.6 t/m 4.8. Figuur 4.6 geeft, in de vorm van vectorvelden, een 
totaalbeeld van de secundaire stroming. In de figuren 4.7 en 4.8 zijn de 
afzonderlijke snelheidscomponenten in de x- resp. y-richting uitgezet. De 
vectorvelden in figuur 4.6 zijn uit de meting van deze componenten 
geconstrueerd. 
Alvorens de metingen in detail te bespreken dienen een paar kanttekeningen 
gemaakt te worden. Ook hier blijkt, evenals bij de axiale snelheidsmetingen, 
het meetrooster vrij grof te zijn. Dit is vooral het geval bij de meting van 
de x-component van de snelheid bij de bovenwand, waar deze snelheid binnen 
een klein gebied zeer sterk verandert. Verder zal bij de bespreking de 
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Figuur 4.6 De secundaire stroming a ls  functie van z ,  weergeven in de vorm 
van een vectorveld; 5 = 1 /6 ,  Re = 700, K = 286.  
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Figuur 4.7 Ontwikkeling van de x-component van de secundaire snelheid als 
functie van z bij 6 = 116, Re = 700, K = 286; de afstand tussen 
twee x-posities, waarop de profielen zijn gegeven, komt overeen 
met een snelheid 0,3 go. 
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Figuur 4.8 Ontwikkeling van de y-component van de secundaire snelheid a l s  
functie van z bij 6 = 1 / 6 ,  Re = 700, K = 286; de afstand tussen 
twee y-posities, waarop de profielen zijn gegeven, komt overeen 
met een snelheid 0,3 w o .  
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positie van het centrum van de optredende wervel vermeld worden. De 
nauwkeurigheid waarmee deze positie is bepaald wordt, zowel voor de x- als 
de y-coördinaat, geschat op 2 0,05. De metingen zullen nu afzonderlijk per 
meetpositie z behandeld worden. 
Bij z = 0 , O  toont figuur 4.6 een secundaire stroming die geheel naar de 
binnenbocht gericht is. De snelheidscomponent in de x-richting is langs 
lijnen loodrecht op het symmetrievlak constant vanaf het symmetrievlak tot 
op een afstand van ongeveer 0,la vanaf de de bovenzijde van de bocht (zie 
figuur 4.7). De x-snelheid is het grootst langs de lijn x = O met een 
grootte van 0 ,07 .  Aangezien de maximaal gemaakte fout t.g.v. instelfouten 
van de optica geschat wordt op 0,035 (zie paragraaf 3.4.21, ligt de 
werkelijke grootte van de x-snelheid niet erg nauwkeurig vast; de stroming 
is echter wel significant naar de binnenbocht gericht. De y-component 
verschilt alleen in de buurt van de buitenbocht en de binnenbocht van nul: 
de grootte ervan is maximaal 0,025 (zie figuur 4 . 8 ) .  Het punt waar vy gelijk 
aan nul is ligt bij y = 1 op de lijn x = O, en verschuift bij afnemende y in 
de richting van de buitenbocht. 
Bij z = 0,2 vertoont het vectorveld een wervelpatroon met bij het symmetrie- 
vlak een stroming evenwijdig aan dit vlak van binnenbocht naar buitenbocht. 
In een strook langs de bovenwand met een dikte van ongeveer 0,4a treedt een 
tangentiële stroming naar de binnenbocht op. De x-snelheden zijn van 
dezelfde grootte-orde als bij z = O f o f  terwijl de y-snelheden bij een 
gelijkblijvend patroon ongeveer verdubbeld zijn. Ket centrum van de wervel 
bevindt zich op een positie (xc,yc) = (0.2, 0.6). 
Bij z = 0,5  is de wervel in sterkte toegenomen. Het centrum ervan ligt bij 
(xc,yc) = (0.0, 0.65). De x-component van de snelheid is in de omgeving van 
het symmetrievlak sterk toegenomen en bereikt daar waarden tot 0,25. In het 
gebied met negatieve x-snelheden langs de bovenwand, met een dikte van 0,3a, 
is de maximale grootte van vx ongeveer 0 , 1 5 .  Het punt waar dit maximuni wordt 
aangenomen ligt t.o.v. de lijn x = O aan de buitenbochtzijde. De snelheid in 
de y-richting is maximaal ongeveer 0,08. Het gehele snelheidsveld vertoont 
nu, m.u.v. de x-snelheden bij de bovenwand, een symmetrie t.o.v. de lijn 
x = o. 
Het vectorveld bij z = 1 , O  iaat zien dat de symmetrie, die bij z = 0 , s  
gevonden werd, verdwenen is: bij de buitenbocht worden nu hogere snelheden 
aangetroffen dan bij de binnenbocht. Het centrum van de wervel heeft zich 
verder naar de bovenzijde van de bocht verplaatst en bevindt zich nu op een 
positie ( 0 . 0 ,  0.85). De x-snelheden bij het symmetrievlak zijn verder 
toegenomen tot een maximum van ongeveer 0,43. De strook langs de bovenwand, 
waarbinnen een tangentiële stroming naar de binnenbocht optreedt, is weer 
smaller geworden en heeft nu een dikte van 0,25a. De maximale snelheid 
hierin bedraagt ongeveer 0,31  en wordt gevonden aan de buitenbochtzijde. De 
y-snelheid is maximaal 0,20, gemeten aan de buitenbochtzijde bij y = 0,5.  
Het gebied van stroming vanaf het symmetrievlak naar de bovenzijde van de 
bxht is groter dan het gebied waarin de stroming in de tegengestelde 
richting verloopt. 
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Bij z = 1,7 heeft het centrum van de wervel zich verplaatst naar (0.1, 
0.65). Aan de binnenbochtzijde worden in de buurt van het symmetrievlak 
relatief lage snelheden gemeten. De x-snelheden bij het symmetrievlak zijn 
afgenomen en hebben een maximale grootte van 0 ,31 .  Bij de bovenzijde van de 
bocht zijn de x-snelheden verder toegenomen tot maximaal 0,43. De breedte 
van de strook met negatieve x-snelheden langs de bovenzijde van de bocht is 
toegenomen tot ongeveer 0,4a. Opvallend zijn de lage x-snelheden langs de 
lijn x = -0,75. De y-snelheden zijn bij de binnenbocht sterker toegenomen 
dan bij de buitenbocht: bij de binnenbocht is de maximale grootte nu 0 , 2 7 ,  
bij de buitenbocht 0,22. Het gebied van positieve y-snelheden heeft zich 
verder naar de binnenbocht uitgebreid. 
Bij z = 2,5 valt op dat de hoogste secundaire snelheden nu voorkomen bij de 
bovenzijde van de bocht, m.n. aan de binnenbochtzijde. Het centrum van de 
wervel bevindt zich op (xc,yc) = (0.30, 0 . 4 5 ) .  Het gebied van lage snelheden 
aan de binnenbochtzijde bij het symmetrievlak blijft bestaan. De afname van 
de x-snelheden bij het symmetrievlak heeft zich verder voortgezet. In het 
gebied -1 i x i O is het punt van maximale x-snelheid vanaf het 
symmetrievlak verschoven in de richting van de bovenzijde van de bocht. Het 
gebied van negatieve x-snelheden bij de bovenwand is vooral bij de 
binnenbocht toegenomen. Hier wordt een maximale x-snelheid gevonden van 
0 , 3 3 .  De netto stroming in de x-richting is nu naar de binnenbocht gericht. 
Ook de y-snelheden zijn aan de binnenbochtzijde het grootst met een maximum 
van 0,23. Opvallend zijn de "deuken" in de vy-profielen aan de buitenbocht- 
zijde. 
Op de laatste meetpositie tenslotte heeft de wervel een duidelijke "staart" 
gekregen. Het centrum van de wervel, voor zover daar nog van gesproken kan 
worden, bevindt zich op (xc,yc).= (0.3, 0.55) en de "staart" strekt zich uit 
in de richting van de bovenzijde van de bocht en volgt daarna de kromming 
van de buiswand. De grootte van de secundaire stroming in zijn geheel is 
sterk afgenomen. Het gebied van negatieve x-snelheden langs de bovenwand is 
nagenoeg verdwenen: de maximaal gemeten snelheid in dit gebied bedraagt nog 
maar 0,07.  Langs de lijn x = -0,75 is de x-snelheid ongeveer nul. De 
stroming van binnenbocht naar buitenbocht is, vooral in het gebied 
O i x i 0,75, vanaf het symmetrievlak verschoven naar de bovenzijde van de 
bocht. Het meest opvallende in de vy-profielen is het extra gebied van 
negatieve y-snelheden bij x 3 0 , 5 ,  waarvan het begin al zichtbaar was bij 
z = 2,5. Ook de y-snelheden zijn sterk afgenomen; de maximale grootte van 
0,15 is gemeten aan de binnenbochtzijde. 

4.3 Interpretatie van de metiwen: verseliikins met literatuurseoevens 

In deze paragraaf zal getracht worden de meetresultaten te interpreteren. 
Bovendien zal een vergelijking gemaakt worden met literatuurgegevens. Er 
wordt op gewezen dat bij onze figuren de binnen- en buitenbocht, vergeleken 
bij de literatuurgegevens, verwisseld zijn. 



- 4 0  - 
4 . 3 . 1  Het axiale snelheidsveld 

De metingen van het axiale snelheidsveld zullen vergeleken worden met de in 
hoofdstuk 2 in figuren 2 . 4  en 2 . 9  b) gepresenteerde resultaten van Olson 
( 1 9 7 1 ,  1 9 8 5 ) .  Hierbij moet er rekening mee gehouden worden dat de isotachen- 
patronen in figuur 2 . 4  gelden voor een uniform instroomprofiel. De situatie 
in figuur 2 . 9  b) is wel goed vergelijkbaar met onze metingen. 
Beschouwing van onze metingen van het axiale snelheidsveld (figuur 4 . 6 )  laat 
zien dat hierin op de eerste drie meetposities geen zichtbare verandering 
optreedt ondanks de toch al zeer duidelijk aanwezige secundaire stromingen. 
Een verandering is pas voor het. eerst zichtbaar in het snelheidsveld bij 
z = 1 , 0 ,  waar het axiale snelheidsmaximum verschuift naar de buitenbocht. 
Deze verschuiving, die ook door Olson in figuur 2 . 9  b) gemeten wordt, past 
bij het patroon van de secundaire stroming. Het is opvallend dat pas nu de 
aanwezigheid van de secundaire stromingen tot uiting komt in de axiale 
snelheidsverdeling. 
Het axiale snelheidsveld bij z = 1 ' 7  laat zien dat het gebied van maximale 
axiale snelheid verder naar de buitenbocht verschuift. Het uitwaaieren van 
dit gebied naar de bovenzijde van de bocht wordt veroorzaakt door de 
secundaire stroming, die hier vloeistof vanaf de buitenbocht tangentieel 
afvoert naar de binnenbocht. Hierbij worden in de secundaire grenslaag de 
hoge axiale snelheden afgebroken. Het gebied van lage axiale snelheid bij de 
binnenbocht ontstaat waarschijnlijk doordat de tangentiële stroming vloei- 
stof met een Lage axiale snelheid, die zich aanvankelijk bij de bovenwand 
bevond, naar de binnenbocht transporteert. Vervolgens wordt deze vloeistof 
dan door de secundaire stroming bij het symmetrievlak in de richting van de 
kern gestuwd. Dit heeft dan ook de deuk, die te zien is in de snelheids- 
profielen in het symmetrievlak (figuur 4 . 3 )  tot gevolg. Vergelijking met de 
metingen van Olson in figuur 2 . 4  bij z = 1 ' 9 7  laat grote verschillen zien 
die toegeschreven moeten worden aan het verschil in instroomprofiel. Wel is 
hier ook al de groei van een gebied van lage axiale snelheid bij de 
binnenbocht zichtbaar. 
In het snelheidsveld bij z = 2 ' 5  zijn vooral aan de binnenbochtzijde 
veranderingen opgetreden, hetgeen overeenkomt met de aanwezigheid aldaar van 
relatief hoge secundaire snelheden (zie figuur 4 . 6 ) .  Deze secundaire 
stroming is naar verwachting de oorzaak van de toenemende kromming van de 
isotachen de uitstulping van het gebied met lage axiale snelheden in de 
richting van het centrum. De verbreding van dit gebied in de richting van de 
bovenzijde van de bocht hangt samen met het verschuiven van liet maximum in 
de x-component van de secundaire snelheid in deze richting. Het plateau van 
constante axiale snelheid in het symmetrievlak bij de binnenbocht wordt ook 
gevonden door Olson bij z = 2 , 2 6  (figuur 2 . 9  b)). Het isotachenpatroon uit 
figuur 2 . 4  bij z = 2 , 9 6  vertoont nu bij de binnenbocht een vrij goede 
gelijkenis met onze metingen in figuur 4 . 4 .  Het punt van maximale axiale 
snelheid ligt bij Olson echter aanzienlijk dichter bij het centrum van de 
buis. 

en 
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Bij z = 3 , 5  heeft het gebied van lage axiale snelheid in het centrum zich 
onder invloed van de secundaire stroming verder uitgebreid. De grootte van 
de snelheden in dit gebied is iets toegenomen. Dit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt door de aanvoer bij de binnenbocht van vloeistof met een 
relatief hoge axiale snelheid. Blijkbaar heeft de secundaire stroming nu 
alle vloeistof, die zich bij de instroming langs de wanden bevond en dus een 
lage axiale snelheid had, als het ware samengeveegd in het centrum van de 
buis. De vloeistof die nu bij de binnenbocht aangevoerd wordt bevond zich in 
deze gedachtengang bij de instroming meer in het centrum van de buis en had 
daar een relatief hoge axiale snelheid. Tijdens het transport van deze 
vloeistof door de tangentiële grenslaag zijn de hoge axiale snelheden 
weliswaar enigszins afgebroken, maar blijkbaar is deze weg te kort oni de 
axiale snelheden af te breken tot het niveau van de axiale snelheid van de 
vloeistof die zich nu in de kern bevindt.. De metingen van Olson in figuur 
2 . 4  bij z = 4 , 4 4  tonen ook weer een toename van de axiale snelheden bij de 
binnenbocht. Een tweetoppigheid van de axiale profielen in het symmetrievlak 
wordt bij het uniforme instroomprofiel niet aangetroffen. Wel komt deze 
tweetoppigheid voor in het profiel in figuur 2 . 9  b) bij z = 3 , 3 9 .  

4 . 3 . 2  Het secundaire snelheidsveld 

De metingen van het secundaire snelheidsveld zullen vergeleken worden met de 
metingen van Olson ( 1 9 8 5 )  in figuur 2 . 7  en de berekeningen van Soh ( 1 9 8 4 )  
voor I< = 183 in figuur 2 . 6  b). Bovendien zal gebruik gemaakt worden van 
laser-Doppler metingen van Agrawal ( 1 9 7 8 )  die zijn weergegeven in figuur 
4 . 9 .  In al deze studies gaat men uit van een uniform of constante-totale- 
druk instroomprofiel, zodat enige voorzichtigheid bij de vergelijking 
noodzakelijk is. 
Uit de verrichte metingen van het secundaire snelheidsveld kan het volgende 
beeld van de stroming afgeleid worden. De aanwezigheid van een secundaire 
stroming bij z = 0 , O  doet vermoeden dat er van de bocht een stroomopwaarts 
effect uitgaat. De richting van deze stroming, van buitenbocht naar 
binnenbocht, is vooralsnog onverklaarbaar. Door een meetfout t.g.v. een 
verkeerde instelling van het bundelvlak kan niet een component met een 
dergelijke grootte gemeten zijn; bovendien zou de x-snelheid dan het verloop 
van de axiale snelheid moeten volgen. 
Bij z = 0,2 is reeds in essentie het wervelpatroon aanwezig, dat op grond 
van het samenspel van centrifugale en drukkrachten, beschreven in paragraaf 
2 . 2 ,  verwacht wordt. Dit patroon is nauwelijks vergelijkbaar met het patroon 
in figuur 2 . 6  op positie 0 , 2 2 ,  dat nog gedomineerd wordt door de naar het 
centrum gerichte stroming t.g.v. de opbouw van een axiale grenslaag. 
Bij z = 0 , 5  is de wervel in sterkte toegenomen. De positie van het centrum 
van de wervel wijkt nog sterk af van de positie volgens figuur 2 . 6  b). 
Vergelijking van figuur 4 . 7  met de resultaten van Agrawal (figuur 4 . 9  voor z 
= 0 , 6 9  brengt, naast een redelijke globale overeenstemming, een aantal 
verschillen aan het licht. Agrawal vindt voor de dikte van de laag met 
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z = 3946 

Z = 2131 

Figuur 4.9 Secundaire snelheidscomponent evenwijdig aan het symmetrievlak 
volgens metingen van Agrawal e.a. (1978) bij uniform instroom- 
profiel; O = 1/7, Re = 365, K = 1 3 8 ;  9, = 13'6 cm/s, afstand 
tussen twee opeenvolgende streeplijnen komt overeen met 5 cm/s. 

negatieve x-snelheden bij de bovenwand bij x = O ongeveer 0,2a, tegen 0,3a 
-- h i j  onze metingen. Verder zijn bij Agrawal de snelheden in deze laag 
(maximaal 0,151 groter dan de snelheden bij het symmetrievlak, terwijl bij 
onze metingen de snelheden in deze laag ongeveer een factor twee kleiner 
zijn dan die bij het symmetrievlak. Bovendien vindt Agrawal een nagenoeg 
uniforme stroming in de kern. 
In het secundaire snelheidsveld bij z = 1 , 0  valt op dat de hoogste snelheden 
aan de buitenbochtzijde voorkomen, in tegenstelling tot de resultaten van 
Soh (figuur 2.6 b), z = 0,81, z = 1,32). De positie van het centrum van de 
wervel sluit wel aan bij figuur 2 . 6  b). Vergelijking met de resultaten van 
Agrawal bij z = 1,39 toont nu een goede overeenkomst wat de dikte van de 
laag met negatieve x-snelheden langs de wand betreft. De overige bij z = 0,5 
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gesignaleerde verschillen zijn ook nu nog aanwezig. Vergelijking met de 
metingen van Olson uit figuur 2 .7  bij z = 0,99 laat zien dat ook daar de 
snelheden in het symmetrievlak met een maximum van 0 ,25  beduidend kleiner 
zijn dan bij onze metingen, waar een maximale grootte van 0 ,43  gemeten 
wordt. De dikte van de laag met tangentiële stroming naar de binnenbocht en 
de grootte van de snelheden daarin komen goed met elkaar overeen. 
De positie van de wervel bij z = 1 ,7  komt goed overeen met de positie die 
Soh vindt bij z = 1 ,92 .  Het verschil in ligging van het gebied met de 
hoogste secundaire snelheid blijft aanwezig. Uit de groei van de y-snelheden 
bij de binnenbocht. (figuur 4 . 8 )  blijkt een begin van het verschuiven van het 
maximum in tangentiële snelheid naar de binnenbocht. Deze groei van de y- 
snelheden wordt ook gemeten door Olson bij z = 1 ,97  in figuur 2 . 7 .  De vy- 
profielen van Olson komen zowel qua grootte als qau vorm goed overeen met 
onze metingen. De x-snelheden zijn bij Olson vergeleken met onze metingen 
iets lager, maar ook hier komt de vorm van de profielen goed met elkaar 
overeen. 
De verschuiving van het wervelcentrum naar de binnenbocht bij z = 2,5 is 
duidelijk groter dan de verschuiving die Soh berekent bij z = 2,75, K = 183 .  
De verplaatsing aan de binnenbochtzijde van het punt van maximale x-snelheid 
vanaf het symmetrievlak wordt zowel door Agrawal bij z = 2 ,31  als door Olson 
bij z = 2 ,96  gemeten. De verschuiving van het punt van maximale tangentiële 
snelheid naar de binnenbocht blijkt ook uit alle drie de studies. Vooral bij 
de binnenbocht 8 s  de tangentiële grenslaag bij Aorawal echter dunner dan bij 
onze metingen en die van Olson. De door ons gemeten afname in grootte van de 
v -snelheden wordt ook door Olson geconstateerd. 
Bij z = 3,5 heeft de wervel een "staart" gekregen, die echter bij Soh in de 
situatie K = 183 (figuur 2 .6 )  niet voorkomt. De snelheidsveld lijkt hier 
veel meer op het veld dat Soh berekent bij K = 680, z = 3 ' 2 8 .  Dit doet 
vermoeden dat de secundaire stroming veel sterker afhangt van 6 dan van K .  

De vorm van de vx-profielen, met aan de buitenbochtzijde een maximale x- 
snelheid die ver van het symmetrievlak optreedt, komt goed overeen met de 
metingen van Olson in figuur 2 .7  bij z = 4 ,44 .  Bij Agrawal blijkt deze 
verschuiving, bij z = 3 , 4 6 ,  nog steeds alleen bij de binnenbocht. Ook het 
verloop van de v -profielen vertoont een goede overeenkomst met de metingen 
van Olson. De snelheden bij onze metingen zijn echter wel opvallend kleiner 
dan bi.] Agrawal en Olson. Misschien is op deze positie ( e  = 82') al een 
inv loed  merkhaar van de rechte b u i s ;  waarin de bocht, overgaat bij B = 90'. 
In deze buis zal weer een ontwikkeling in de richting van een volledig 
ontwikkeld parabolisch profiel plaatsvinden, waarbij een secundaire stroming 
in de richting van de binnenbocht verwacht wordt. 
In het voorgaande is nog niet ingegaan op het eventueel optreden van 
separatie van de secundaire grenslaag bij de binnenbocht. Er is m.b.t. het 
al dan niet optreden van separatie geen duidelijk criterium bekend. Agrawal 
concludeert uit het nagenoeg verdwijnen van de x-snelheid bij de binnenbocht 
op z = 3'46 (figuur 4.9), dat hier misschien separatie is opgetreden. Soh 
concludeert dat bij K = 183 geen separatie optreedt en bij K = 680 wel. Hij 
brengt separatie in verband met het verschuiven van het punt van maximale 

Y 

Y 
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tangentiële snelheid naar de binnenbocht. Doordat in het. separatiegebied de 
secundaire stroming een verwaarloosbare bijdrage levert aan de ontwikkeling 
van het axiale snelheidsveld, zou er in dat veld een plateau van constante 
axiale snelheid bij de binnenbocht ontstaan. Deze combinatie van factoren 
treedt in onze metingen op bij z = 2 , 5 .  Hierbij is wel vreemd dat de x- 
snelheid bij de binnenbocht, die bij z = 1 , 7  en bij z = 3 , 5  nagenoeg 
verdwenen is, juist bij z = 2 , 5  weer wel duidelijk verschilt van nul. Het is 
niet duidelijk of het hier een meetfout betreft. Volgens de redenering van 
Agrawal zou er bij z = 2 , 5  geen loslating optreden. 
Naast de vergelijking van onze metingen met literatuurgegevens aan de hand 
van snelheidsprofielen, zoals in deze paragraaf is gebeurd, is ook een meer 
kwantitatieve vergelijking tussen de diverse resultaten wenselijk. Dit zal 
aan de orde komen in de volgende paragraaf. 

4 . 4  Kwantitatieve analyse van de snelheidsmetinsen 

In deze paragraaf zal, in navolging van Olson (19851 ,  getracht worden de 
snelheidsmetingen te kwantificeren. 

4 . 4 . 1  Het axiale snelheidsveld 

In paragraaf 2 . 3 . 1  Is  het door Q.l . s~n gehanteerde eesate moment van het 
axiale snelheidsveld gedefinieerd als: 

( 4 . 1 )  

Dit moment kan gezien worden als het denkbeeldige centrum van de axiale 
stroming op de symmetrie-as. Ook voor onze metingen is deze grootheid, via 
numerieke integratie, bepaald. De resultaten zijn weergegeven in figuur 
4.10 .  Uit deze figuur blijkt dat op de eerste drie meetposities de axiale 
stroming naar de binnenbocht is verschoven. Dit resultaat past bij de 
gemeten secundaire stroming op z = 0 , O  die gericht is van de buitenbocht 
naar de binnenbocht. Na z = 0,5 verschuift 'het centrum van de axiale 
stroming naar de buitenbocht. Bij z = i , 5  is äe axiaie stroming door- 
geschoten naar de buitenbocht, zoals blijkt uit de verschuiving van het 
centrum de axiale stroming in de richting van de buisas bij z = 2 ' 5  en 
z = 3,5. Ook dit verloop past bij het gemeten patroon van secundaire 
snelheden. resultaten uit onze metingen wijken nogal af van de gegevens 
van Olson. Wel biijkt uit figuur 2 . 5  b) voor een parabolisch instroom- 
profiel, in tegenstelling tot het uniforme instroomprofiel, ook een door- 
schieten van de stroming naar de buitenbocht. 

iets 

van 

De 
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Figuur 4.10 Het eerste moment van het axiale snelheidsveld; 
O : onze metingen; 6 = 1 / 6 ,  Re = 700, K = 2 8 6 ;  
I, I1 : gegevens van Olson (1985) bij "hoge", resp. "lage" Re; 

A, A : 6 = 1/4,66, Re = 300 resp. 1100, parabolisch instr.pr.; 
U, 0 : 6 = 1/8,0 , Re = 300 resp. 1100, parabolisch instr.pr.. 

(uniform instroomprofiel); 

Het eerste moment van het axiale snelheidsveld geeft weinig informatie over 
de vorm van dit snelheidsveld. Een mogelijkheid om de vorm van de gemeten 
snelheidsprofielen in het symmetrievlak (figuur 4.3) te kwantificeren is 
gelegen in de beschrijving van deze profielen w(x) met behulp van een 
polynoombenadering van de volgende gedaante: 

w(x) :: ( 4 . 2 )  

waarin pi(x) een polynoom in x van graad i is. Door de polynomen pi(x) 
orthogonaal te kiezen wordt bereikt dat een bepaalde coëfficiënt ai bij een 
polynoom van graad i niet afhangt van de graad van de polynoombenadering. De 
verandering van het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak als functie 
van z kan dan beschreven worden met het verloop van de coëfficiënten ai als 
functie van z .  Op het interval -1 1 x 1 1 wordt zo'n orthogonaal stelsel 
gevormd door de zogenaamde Legendre-polynomen. Na normering hebben deze 
polynomen de volgende gedaante: 
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p4(x) = (9/2)Ii2[35x4 - 30x2 + 3 ) / 8  

(4.3) 

p5(x) = (11/2)’i2(63x5 - ï0x3 + 15x)/8 

De 
(4.2) 
-1 i x i 1 :  

coëfficiënten ai kunnen bepaald worden uit vermenigvuldiging van relatie 
met een polynoom pj(x) en integratie van het geheel over het interval 

(4.4) 

Hierin is gebruik gemaakt van de orthonormaliteit van de Legendrepolynomen 
uit (4.3). De coëfficiënten a i  z i j n  op elke meetpositie berekend volgens 
(4.4) door numerieke integratie volgens de trapeziumregel over 16 
intervallen. In figuur 4.11 zijn benaderingen met polynomen van diverse orde 
gegeven voor het gemeten snelheidsprofielen bij z = 2,5. Hieruit blijkt dat 
een benadering van het profiel met een polynoom van graad 5 in x al zo goed 
is dat een benadering met polynomen van hogere graad nauwelijks zinvol is. 
Figuur 4.12 geeft de coëfficiënten ai a l s  functie van z voor n = 5 .  Hieruit 
blijkt dat de coëfficiënten berekend uit onze metingen en die van Olson 
redelijk goed met elkaar overeenkomen. Wellicht zou de overeenkomst nog 
beter geweest zijn als Olson in het begin van de bocht meer gegevens 
gepresenteerd zou hebben. Met de coëfficiënten uit f iguur  4 . 1 2  kan nu een 
benadering gegeven worden van het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak 
op elke axiale positie in het gebied O I z i 3,5. 
Tenslotte moet opgemerkt worden dat er tussen de kwantificering met het 
eerste zouient en mei. een poiynoombenadering wel enig verband bestaat. Het 
eerste moment, berekend uit het profiel in het symmetrievlak i.p.v. uit het 
axiale snelheidsverloop in het gehele halfvlak, kan namelijk gezien worden 
a l s  de coëfficiënt bij de eerste-graads term in een gewone machtreeks- 
benadering van het profiel. 
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Figuur 4 . 1 1  Invloed van de orde van de benadering op de juistheid van de 
benadering bij het profiel (weergegeven met o )  op z = 2 , 5 ;  
A : derde orde; 0 : vierde orde; U : vijfde orde; 
0 : negende orde. 

. 

4 . 4 . 2  Het secundaire snelheidsveld 

De sterkte van het secundaire snelheidsveld kan gekwantificeerd worden 
m.b.v. de gemiddelde axiale wervelsterkte E, zoals gedefinieerd door Olson 
(paragraaf 2 . 3 . 2 ) :  

( 4 . 5 )  

Olson berekent deze wervelsterkte langs een drietal wegen (figuur 2 . 8 ) '  
waarvan echter slechts een weg duidelijk gedefinieerd wordt. Deze weg loopt 
langs het symmetrievlak en de buiswand en omsluit daarmee de helft van de 
doorsnede van de buis (zie figuur 2 . 8  a)). In de praktijk komt de kring- 
integraal dan neer op op een integratie langs het symmetrievlak, die bij 
onze metingen numeriek is uitgevoerd door een sommatie van de gemeten x- 
snelheden in het symmetrievlak. De resultaten hiervan zijn weergegeven in 
figuur 4 . 1 3 .  
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Figuur 4.12 Coëfficiënten ai bij benadering van de axiale snelheids- 
profielen in het symmetrievlak d.m.v. Legendre-polynomen; 
o : onze metingen, w = 1 / 6 ,  Re = 700, K = 286; 
O : uit metingen van Olson (1985) berekende waarden, 

6 = 1/4,66, Re = 540, K = 250 (vgl. figuur 2.9 b),). 
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Figuur 4.13  Ontwikkeling van de gemiddelde axiale wervelsterkte in de kern: 
o : onze metingen 
0 : metingen van Olson (1985) 6 = 1 / 8 ; 0 ,  Re = 1100, K = 390 
- : algemeen verloop bij lage Re (Olson, figuur 2.8 a)) 

Uit figuur 4.13 blijkt dat bij onze metingen vergeleken met literatuur- 
gegevens het maximum in de axiale wervelsterkte groter is en sneller bereikt 
wordt. Uit een nadere beschouwing van figuur 2 . 8 ,  waaruit de literatuur- 
gegevens in figuur 4 .13  zijn afgeleid, blijkt dat de enige zinvolle 
conclusie slechts kan zijn dat de waarden uit onze metingen globaal goed 
overeenkomen met de literatuurgegevens. Men kan zich bovendien afvragen of 
deze wervelsterkte wel een goede maat is ter karakterisering van de sterkte 
van de secundaire stroming, omdat zij alleen de grootte van de x-snelheid in 
het symmetrievlak in rekening brengt. Met name uit de metingen op z = 3 ,5  
blijkt dat deze snelheid weinig meer zegt over de sterkte van de secundaire 
stroming. 
E ~ t e l e  eenvwdig uit he t  secmdaire cnelheidsreld te hepalen griotheden z i j n  
gedefinieerd in ( 4 . 6 ) :  

- 
Y V = 1 fAvydA 

(4 .6 )  
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Figuur 4 . 1 4  Oppervla&egemiddel&secundaire snelheden volgens (4.6); 
a) B : Ivxl ; o : lyyll 

Y *  b ) a :  Vx ; O :  v 

Hierbij de grootheden -- Vx en V iets over de netto stroming in de x- 
resp. y-richting, terwijl Ivxl en ivf een maat zijn voor de grootte van de Y secundaire snelheid in x- resp. y-richting. De volgens (4.6) via numerieke 
integratie berekende waarden zijn weergegeven in figuur 4.14. 
Het verloop van de gemiddelde absolute snelheden in figuur 4 . 1 4  a) is wat 
vorm betreft goed vergelijkbaar met de diverse wervelsterkten in figuur 2 . 8 .  
De x-snelheden bereiken eerder hun maximale sterkte dan de y-snelheden. Het 
kleiner blijven. van de y-snelheden hangt samen met de aanwezigheid van het 
symmetrievlak y = O ,  waar deze snelheidscomponent nul is. Het gedrag van de 
netto x-snelheid in figuur 4.14 b) correspondeert met de verschuiving van 
het punt van maximale snelheid. Het eerste moment van de axiale snelheid kan 
gezien worden als een soort geïntegreerde grootheid van de netto x-snelheid: 
bij een positieve netto x-snelheid wordt het eerste moment groter, bij een 
negatieve netto x-snelheid wordt het kleiner. De netto y-snelheden blijven 
duidelijk kleiner dan de netto x-snelheden. De afname in grootte van de 
gemiddelde netto snelheden bij hogere z-waarden (figuur 4 . 1 4  b), z = 2 , 5 ,  
z = 3,5) komt overeen met de ontwikkeling van de stroming naar een volledig 
ontwikkelde bochtstroming, waarin deze netto snelheden nul zijn. 

zeggen 
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HOOFDSTUK 5 : DE STROMING IN DE HALSSLAGADERVERTAKHING 

5.1 Inleidinq 

In dit hoofdstuk zullen enkele inleidende snelheidsmetingen besproken 
worden, die verricht zijn in een 1 : l  model van de halsslagadervertakking. 
Doel van deze nietingen is enerzijds informatie te verzamelen over het 
stromingspatroon in de halsslagaùervertakking, en anderzijds te onderzoeken 
in hoeverre de inloopstroming in een bocht lijkt op de stroming in de 
zijtakken van de vertakking. De geometrie van het model, die gebaseerd is op 
gegevens van Bharadvaj (19821, is weergegeven in figuur 5.1. Uit deze figuur 
blijkt dat de hoofdtak, de communis, zich niet-symmetrisch splitst in twee 
zijtakken, de interna en de externa. Het begin van de interna wordt 
gekenmerkt door een verwijding, de sinus. In een tweede model is een deel 
van deze sinus aan de 'binnenbochtzijde" opgevuld, zoals in figuur 5 . 1  is 
aangegeven met een stippellijn. Door vergelijking van de snelheidsmetingen 
in de beide modellen kan zo een indruk verkregen worden van de invloed van 
een vernauwing OF liet stromingspatroon. 
De modellen zijn geplaatst in de opstelling die besproken is in hoofdstuk 3. 
De afvoerleiüing met de flowmeter is daarbij gekoppeld aan de externa, 
terwijl de interna van een eigen afvoerleiding werd voorzien. M.b.v. de 
flowmeter i n  de externa wordt de volumectroomverhouuing tussen interna e:: 
externa ingesteld op 70%/30%, in overeenstemming met de gemiddelde * 

verhouding bij de mens gedurende een hartcyclus. Ook bij dit model wordt 
uitgegaan van een volledig ontwikkeld parabolisch instroomprofiel bij een 
Reynoldsgetal van 700. De metingen zijn vanwege de tijd beperkt tot het 
meten van het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak. De coördinaten 
worden berekend t.o.v. het vertakkingspunt, de apex, waarbij in elke tak de 

t 'il 

t ommuni s 

( - . - . -  

Figuur 5.1 De geometrie van het halsslagadermodel; de in een tweede model 
aangebrachte vernauwing in de sinus is gestippeld weergegeven. 
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tak-as gedefinieerd wordt als lokale z-as. De afstanden zijn geschaald met 
de straal van de communis bij de instroming, die 4 , O  mm bedraagt. Per z- 
positie axiale snelheden gemeten in punten met een onderlinge afstand 
van 0,4 mm. Achteraf is gebleken dat de invoer van de traverseerroutine van 
het meetprogramma een fout bevatte. Hierdoor waren de in werkelijkheid 
getraverseerde afstanden in de richting evenwijdig aan de z-as van de 
hoofdtak 1 1 %  hoger dan de opgegeven afstanden. De z-posities, aangegeven in 
de figuren 5 . 2  en 5 . 3 ,  zijn hiervoor gecorrigeerd. Men dient er echter 
rekening mee te houden dat door deze traverseerfout de snelheidsprofielen in 
de interna gemeten zijn langs lijnen onder een hoek van 87,6' met de lokale 
z-as, en in de interna onder een hoek van 87,2' met de lokale z-as. De lange 
as van het meetvolume van de laser-Doppler snelheidsmeter staat bij de 
snelheidsmetingen loodrecht op het symmetrievlak. 

zijn 

5 . 2  Beschriivinu van de meetresultaten 
De resultaten van de metingen in het 'normale" resp. "vernauwde" model 
worden gepresenteerd in figuur 5 . 2  resp. figuur 5 . 3 .  Uit een vergelijking 
van deze figuren valt op dat er n.awelijks verschillen zijn waar te nemen in 
het gemeten snelheidsveld. De nu volgende beschrijving van het snelheidsveld 
is dan ook op beide situaties van toepassing. 

In de communis blijkt uit het parabolische profiel op z = - 4 , 4 4  dat de 
stroming hier volledig ontwikkeld is. Afwijkingen van het parabolische 
profiel zich pas op z = - 2 . 2 2  in een afnemende snelheidsgradient aan 
de wanden t.g.v. de beginnende verwijding van de communis. Vanaf deze 
positie wordt de -stroming bij de communiswand steeds meer vertraagd en op 
z = - 1 , l l  worden aan de internazijde voor het eerst negatieve axiale 
snelheden gemeten. Dit gebied van negatieve axiale snelheden groeit tot 
z = O , O ,  waarbij t.g.v. de verschillen in geometrie liet gebied bij het 
"normale" model groter wordt dan bij het "vernauwde" model. Aan de 
externazijde de axiale snelheden bij de wand in de gehele communis 
positief. De top van het snelheidsprofiel verschuifi; in de buurt van de apex 
in de richting van de interna als gevolg van de ongelijke 
volumestroomverdeling over de beide takken. De invloed van de apex uit zich 
pas op z = - 1 , l l  in de vorm van een "deuk" in het snelheidsprofiel. 

uiten 

blijven 

In de externa wordt een zeer steile snelheidsgradient gemeten ter hoogte van 
de apex. De snelheden zijn in de buurt van de apex gemeten in punten op een 
onderlinge afstand van 0 , 2  mm, waarbij de hoogste snelheid gemeten werd op 
0,4 mm afstand van de apex. In geen van beide modellen wordt aan de 
"binnenbochtzijde" terugstroming gemeten. Bij deze wand neemt de 
snelheidsgradient in stroomafwaartse richting vanaf het begin van de interna 
monotoon toe. Aan de apexzijde neemt de axiale snelheidsgradient bij 
toenemende z juist steeds verder af. Het punt van maximale axiale snelheid 
ligt aanvankelijk dus zeer dicht bij de apexzijde, maar verschuift 
stroomafwaarts in de richting van het centrum van de buis t.g.v. de 
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Figuur 5 . 2  Het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak van de 
halssiagadervertakking bij een Reynoldsgetal, gebaseerd op 
de communisdiameter, van 700; de afstand tussen twee opeen- 
volgende doorsneden komt overeen met een snelheid van 2w0. 

ontwikkeling van de stroming in de richting van een volledig ontwikkeld 
parabolisch profiel. Bij deze ontwikkeling vormt zich een plateau van min o f  
meer constante axiale snelheid. Deze snelheid neemt toe met toenemende 
afctat,:! z .  

In de interna is het vexschil in geometrie aangebracht. Toch blijken de 
axiale snelheidsmetingen nauwelijks van elkaar te verschillen. Het punt van 
maximale axiale snelheid ligt weer aan de apexzijde, waardoor hier ook de 
grootste snelheidsgradiënten optreden. Deze gradiënten blijven echter 
kleiner dan de gradiënten in de externa. Aan de binnenbochtzijde treedt 
terugstroming op. Bij het normale model bereikt de terugstroomsnelheid bij 
z = 2,18 zijn maximale waarde met een grootte van ongeveer 0,08 9,. Tot dit 
punt is de maximale terugstroomsnelheid in grootte toegenomen. Het gebied 
met zeer lage (negatieve dan wel positieve) snelheden omvat maximaal een 
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Figuur 5.3 Het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak van de "vernauwde" 
halsslagadervertakking bij een Reynoldsgetal, gebaseerd op 
de communisdiameter, van 700; de afstand tussen twee opeen- 
volgende doorsneden komt overeen met een snelheid van 29,. 

gebied dat zich uitstrekt tot aan de buisas. Bij z = 2'73 treedt nog een 
geringe terugstroming op terwijl vanaf z = 3,27 het snelheidsveld zich, 
analoog aan de situatie in de externa, ontwikkelt in de richting van een 
parabolisch profiel. Ook hier wordt dan een plateau van nagenoeg constante 
axiale snelheid aangetroffen. Op z = 5,45 wordt tenslotte een tweetoppig 
snelheidsprofiel gemeten. 
De stroming in het vernauwde model vertoont nagenoeg hetzelfde beeld. De 
gemeten terugstroomsnelheden zijn hier echter ongeveer een factor drie 
kleiner, terwijl op z = 2 , 7 3  reeds overal een positieve axiale snelheid 
gemeten wordt. 
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Figuur 5.4 Stationaire experimentele ( o )  en numerieke (-1 
snelheidsprofielen in een tweedimensionaal model van 
de halsslagadervertakking bij Re = 700 (Rindt, 1985). 

5.3 Verqeliikins van de metinaen met literatuuraeaevens 

De in de vorige paragraaf besproken metingen komen goed overeen met metingen 
van Bharadvaj ( i S S Z j ,  àie besproken zijn in paragiaaf 5 . 2  vâìì het 
literatuurverslag (Bovendeerd 1985). In deze paragraaf zal niet nader op 
deze vergelijking ingegaan worden. In liet kader van het project is het 
interessant de nietingen te vergelijken met metingen van Rindt (1985) die bij 
een Reynoldcgetal van eveneens 700 zijn verricht in een twee-dimensionaal 
model van de halsslagadervertakking. De resultaten van die metingen zijn 
weergegeven in figuur 5.4. In deze figuur correspondeert de afstand tussen 
twee doorsneden met de maximum snelheid in het instroomprofiel van 5. 
m/s. van de metingen in het tweedimensionale model met die in 
het driedimensionale model levert een aantal verschilpunten op: 

Vergelijking 
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- in het 20 model wordt ook in de externa een gebied van axiale 
terugstroming gemeten, 

- het gebied van axiale terugstroming in de interna is in het 2D model 
langer en smaller dan in het 3D model, 

- het herstel naar een volledig ontwikkeld profiel aan het eind van de 
zijtakken vindt in het 2D model niet plaats via een plateau van nagenoeg 
constante axiale snelheid zoals dat in het 3D model gemeten wordt. 

Bij de vertaling van de resultaten van de (zowel stationaire als 
instationaire) metingen in het 2D model naar te verwachten verschijnselen in 
een 3D model moet o.a. met bovenstaande punten rekening gehouden worden. 

5 . 4  Verseliikins van de stromins in de vertakkins met de inloopstromins in 
de bocht. 

Het onderzoek naar de inloopstroming in een bocht is verricht naar 
aanleiding van een onderzoek van Olson (1971) naar de stroming van lucht in 
vertakkingen in de longen. Olson concludeerde dat de stroming in de zijtak 
van een vertakking voornamelijk bepaald wordt door de richtingsverandering 
die de stroming ondergaat (het "bochteffect") en in mindere mate door de 
splitsing van de stroming en de verwijding van de hoofdtak. 
Op basis van de metingen in de bocht en in de halsslagadervertakking is 
slechts een beperkte vergelijking tussen de stromingen in deze beide 
situaties mogelijk, aangezien in de vertakking slechts het axiale 
snelheidsveld in het symmetrievlak gemeten is. In beide gevallen wordt een 
verschuiving van het punt van maximale axiale snelheid in de richting van de 
buitenbocht gevonden. Bij de bochtstroming is dit duidelijk een gevolg van 
het optreden van secundaire stromingen. In de interna is, vanwege de 
splitsing van de stroming door de apex, meteen aan het begin al een axiaal 
snelheidsmaximum bij de buitenbocht aanwezig. Het is onduidelijk of verderop 
in de interna secundaire stromingen een rol spelen bij het handhaven van het 
snelheidsmaximum bij de buitenbocht. In dit verband is een 
visualisatiestudie van Bharadvaj (1982) interessant, waarin het bestaan van 
wervelachtige stromingen in de interna werd aangetoond. 
Aan de binnenbochtzijde treden grotere verschillen tussen de beide 
stromingen op. Bij de interna wordt hier een duidelijke terugstroming 
oemeten. Bij een bochtstroming treedt echter, ook in literatuurgegevens bij 
andere waarden van Re, 6 en K ,  geen terugstroming op. De terugstroming in de 
interna is waarschijnlijk het gevolg van de optredende verwijding, de sinus. 
Deze veronderstelling wordt ondersteund door de resultaten van de snelheids- 
metingen in de vernauwde interna en in de externa: bij de gereduceerde 
verwijding in de vernauwde interna treedt een veel geringere terugstroming 
op, terwijl in de externa helemaal geen terugstroming wordt gemeten. In de 
vertakking ontwikkelt het snelheidsprofiel zich aan het einde van zowel de 
interna als de externa naar een parabolisch profiel via een plateau van 
nagenoeg constante axiale snelheid. Een dergelijk profiel wordt ook gevonden 
in de bochtstroming. Het is niet duidelijk of deze zelfde vorm van de 
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snelheidsprofielen ook het gevolg is van dezelfde oorzaken. In de vertakking 
spelen mogelijk ook de overgang van bocht naar rechte buis en het taps 
toelopen van deze buis een r o l .  
Tenslotte kan men zich afvragen in hoeverre de keus van het parabolische 
instroomprofiel, waaruit in de zijtak van de vertakking een soort half 
parabolisch profiel ontstaat, de hier gemaakte vergelijking beïnvloed. De 
vergelijking van de beide stromingssituaties bij andere dan parabolische 
instroomprofieien behoeft niet noodzakelijk tot dezelfde conclusies te 
leiden. 

. 
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HOOFDSTUK 6 : CONCLUSIES EN SUGGESTIES 

In paragraaf 6 . 1  zullen de belangrijkste conclusies uit de voorgaande 
hoofdstukken nogmaals samengevat worden. De betekenis van deze conclusies 
voor het verdere verloop van het onderzoek wordt in de vorm van enkele 
suggesties toegelicht in paragraaf 6 . 2 .  

6 . 1  Conclusies 

De belangrijkste conclusies m.b.t. de inloopstrominu in de bocht zijn: 

- De ontwikkeling van het axiale snelheidsveld kan goed verklaard worden uit 

- De resultaten van de snelheidsmetingen komen in het algemeen goed overeen 

- In de ontwikkeling van het secundaire snelheidsveld zijn met name de 

de ontwikkeling van het secundaire snelheidsveld. 

met literatuurgegevens. 

oorzaken van het berschuiven van het wervelcentrum en het criterium m.b.t. 
de loslating van de secundaire grenslaag nog niet duidelijk. 

Be conclusies m.b.t. de verueliikinu van de inloopstrominu in een bocht met 
A e r v e r t a k k i n q  onder stationaire stromings- 
condities zijn: 

- Om een goede vergelijking mogelijk te maken dient het snelheidsveld in de 
halsslagadervertakking veel uitgebreider gemeten te worden dan hier is 
gedaan: er kan uit dit onderzoek alleen een vergelijking gemaakt worden 
m.b.t. het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak. 

- Bij het begin van de zijtak vertoont dit snelheidsveld aan de apexzijde 
wel enige overeenkomst met de inloopstroming in een bocht; het is niet 
duidelijk of deze overeenkomst het gevolg is van dezelfde oorzaken. 

waarschijnlijk veel sterker bepaald door de optredende verwijding van 
deze tak, de sinus, dan door een eventueel aanwezig "bochteffect". 

- Aan het eind van de zijtakken vertoont het snelheidsveld weliswaar 
overeenkomsten met het axiale snelheidsveld in het symmetrievlak van een 
bocht, maar ook hier is niet duidelijk of deze overeenkomst berust op 
gelijke oorzaken. 

- Aan het begin van de interna wordt de stroming aan de "binnenbochtzijde" 

In het kader van het project zijn nog enkele alcremene conclusies van belang: 

- Met de huidige laser-Doppler opstelling kunnen vrij nauwkeurig axiale en 

- De voornaamste problemen zijn daarbij gelegen in een niet feilloos werken 
secundaire snelheden gemeten worden. 

van de besturing van de stappenmotoren, en onnauwkeurigheden in de plaats- 
bepaling die mede veroorzaakt worden door de relatief grote afmetingen van 
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het meetvolume t.o.v. het nu gebruikte model. 

inloopstroming in de bocht kunnen van belang zijn voor de toetsing van de 
programmatuur, die in de numerieke tak van het project ontwikkeld wordt om 
berekeningen aan driedimensionale stromingssituaties uit te voeren. 

- De in dit afstudeerwerk verzamelde experimentele gegevens m.b.t. de 

6.2 Suasesties voor het vervols van het onderzoek: 

- Visualisatie van de stationaire inloopstroming in een'bocht zou een 
zinvolle aanvulling kunnen geven op de in dit afstudeerwerk verrichte 
snelheidsmetingen. 

- Om een betere vergelijking mogelijk te maken tussen de stationaire 
inloopstroming in de bocht en de stationaire stroming in de halsslag- 
adervertakking moeten in deze vertakking meer metingen, met name van het 
secundaire snelheidsveld, verricht worden. 

vergelijking is niet duidelijk: eventueel zouden de metingen verricht 
kunnen worden bij een uniform instzooniprofiel. 

- Bij de nu verrichte snelheidsmetingen is gebleken dat het meetgebied 
relatief groot is t.o.v. de afmetingen van het model; het verdient aan- 
beveling in de toekomst uit te gaan van grotere modellen. 

detector nader onderzocht te worden. 

verbeterd moeten worden. 

- De invloed van de keuze van een parabolisch instroomprofiel op de gemaakte 

- In het gehele meetproces dient vooral het detectieproces door de foto- 

- De sturing van de stappenmotoren verloopt niet feilloos en zal derhalve 
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