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I .  Inleidins. 

1.1. Probleemstellins. 

Aan de T.H. Eindhoven loopt al sinds enige tijd het project 
"Atherosclerose". Het doel van het project is om in een vroegtijdig stadium 
een vernauwing (stenose) in de halsslagadervertakking te kunnen detecteren. 
Een van de gevolgen van zo'n vernauwing is een verandering van het 
stromingspatroon aldaar. Vandaar dat de aandacht is gericht op een analyse 
van dat stromingspatroon om zo eventueel uitspraken te kunnen doen over het 
al dan niet aanwezig zijn van een vernauwing. 
Tot nu toe is uitsluitend gekeken naar stationaire stromingen (Corver, 

1984, Bovendeerd, 19851, maar in het menselijk lichaam treedt juist een 
stroming op met een pulserend karakter. Om die reden is de aandacht nu 
gericht op instationaire stromingen. Het literatuuroverzicht dat nu volgt, 
pretendeert geenszins volledig te zijn, noch zullen de besproken artikelen 
uitputtend behandeld worden: daarvoor zij verwezen naar de desbetreffende 
auteurfs). 

T'ible 1 Important dimensions of the unit adult carotid bifurcation 
- - - __ ____ 

(Dirncnsionlesi values) True mean 

Location in Number of Standard v h e  
Fig. I samples Mean deviation (mm) 

1 40 i .o4 021 8.3 
2 25 1.11 0 14 8 9  
3 I I  09  I 0.3 1 7 3  
4 25 0.72 0.12 5 7  
5 13 2.14 (3 45 17.1 
6 53 0.69 0.10 5.6 

External 3 36 0 69 0.17 5 6  
carotid 8 13 0.69 0.1 3 5.5 

9 40 0.58 o. I o 4.6 
IO 23 25.1" 11.0" 25.1" 
I t  23 25.4" 104" 25.4" 
12 1 1  1.86 0.81 14.9 

Oiher 13 15 0.23 0lt4 1 9  
14 51 -0 3 1.19 -0.2 
:: - !CG 9* 8.Q 

- ____ __ __._______ _____-__ 

: I :  4 _---., - __-- .___ 

FIGUUR 1.1: Geometrie van de halsslagadervertakking. Deze is volgens 
Bharadvaj e.a. (1982)  bepaald uit de gemiddelde parameters, zoals die 
uit een honderdtal angiogrammen naar voren komen. 

De geometrie van de halsslagader is weergegeven in fig. 1.1 .  De hoofdtak 
vertakt zich asymmetrisch in twee dochertakken: de interna en de (communis) 
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externa. begin van de interna kenmerkt zich door een verwijding (sinus 
of bulbus). hoek tussen de as van de hoofdtak en de assen van de beide 
dochtertakken is 25'. De natuurlijke stromingssituatie kenmerkt zich door 
een pulserende stroming met een - in de tijd - gemiddeld Reynoldsgetal 
(betrokken op de communisdiameter) van 380 en een piekwaarde van maximaal 
1200. verloop van het debiet a ls  funktie van de tijd i5 weergegeven in 
fig. 1.2.  Volgens Xu (1983)  heeft Bharadvaj echter voor de communisdiameter 
een te grote waarde genomen: deze zou 6,2 mm moeten zijn in plaats van 8 mm. 
Het verschil wordt veroorzaakt door het feit dat Bharadvaj zijn metingen 
verrichtte aan bewusteloze patiënten, terwijl Xu daarvoor mensen nam die bij 
kennis waren. Dit heeft tot gevolg dat voor het gemiddelde Reynoldsgetal 
beter de waarde 300 genomen kan worden, terwijl de piekwaarden 800 bedragen. 

Ket 
De 

Het 

VELOCITY PROFILES 

.- 

I TIME 

0.5 I 1.0 I 

I I D  

FIGUUR 1.2: Snelheidsverloop in de tijd, zoals dat voorkomt in de 
communis. Overgenomen van Bharadvaj e.a. ( 1 9 8 2 ) .  Opvallend is het 
feit, dat gedurende een groot deel van de periode de snelheid nagenoeg 
constant is. 

Naast de literatuurstudie naar de instationaire stromingsverschijnselen in 
vertakkingen is ook gekeken naar de stromingen in bochten. Uit de studie van 
Olson (1971)  concludeert Corver (1984)  namelijk, dat voor de 
vloeistofstroming de vertakking te beschouwen is als een combinatie van een 
intreesectie (de communis) en een schijnbare bocht, vanwege de afbuiging die 
de vloeistof ondergaat bij de overgang tussen de aanstroming en de 
vertakking en dat daarbij de bochtsectie de grootste invloed heeft op het 
stromingsgebeuren. Verwacht wordt dan ook dat de stromingsverschijnselen die 
optreden in een bocht vergelijkbaar zullen zijn met äie in een vertakking. 
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In dit verslag zullen eerst de stromingen in bochten behandeld worden, 
gevolgd door die in een vertakking. Tenslotte zullen beide stromingspatronen 
met elkaar vergeleken worden en zullen daaruit conclusies worden getrokken 
met betrekking tot de voortgang van het onderzoek. Om evenwel de diverse 
studies met elkaar t e  kunnen vergelijken, zullen eerst enige veel 
voorkomende dimensieloze getallen worden behandeld. 

1.2.Definities van dimensieloze aetallen. 

Uit een analyse van de stromingsvergelijkingen in een bocht (zie Corver 
19841, kamen een aantal dimensieloze parameters naar voren die ds stroming 
karakteriseren. Dat zijn het Reynoldsgetal voor de secundaire stroming, Rs, 
het Deangetal, Dn, ook wel K genoemd, en de Womersley-parameter, a. Ze zijn 
als volgt gedefinieerd: 

a W’ 
RS = - wRv 

2 = 4.Re 6/a 

2 = 4.Dn /a 

Dn = 61j2Re 

a = a f(w/vf, 

6 = a/R, 

met W de instantane snelheid, a de buisstraal, w de hoekfrequentie, R de 
kromtestraal van de bocht, 6 de verhouding tussen a en R en v de 
kinematische viscositeit. In de natuurlijke situatie hebben zij de volgende 
waarden: I 100, Rs I 6000, a = 6 en 6 .c 1j6, waarbij opgemerkt dient te 
worden, dat in een vertakking de waarde van 6 niet eenduidig vastligt, maar 
slechts een schatting is. Dientengevolge liggen Dn en Rs niet eenduidig 
vast. 

Dn 

Als alternatief wordt het Deangetal ook vaak gedefinieerd als: 

K - 7 D n  1 2  

= 3 6 Re2 
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In de literatuur vindt men nog meer afwijkende definities voor het Deangetal 
(Corver 1984). Zo wordt het Deangetal ook met behulp van de drukgradiënt G 
gedefiniëerd als: 

terwijl Dean het definiëerde als: 

K = - .  G2a7 
8p v R 

Berger e.a. (1983) raden voor experimentele studies het gebruik van de 
drukgradiënt in de definities van de dimensieloze getallen af. Dit, omdat de 
drukgradiënt niet direkt meetbaar is, terwijl die voor niet-ontwikkelde 
stromingen niet constant is en derhalve D en R geen goede parameters zijn om 

Daarnaast wordt als dimensieloze parameter ook vaak de parameter E 
de stroming te karakteriseren. . 

gedefinieerd: 

a w  
8 = w  (Singh, 19781. 

. Dit getal 
de 
ook wel : 

geeft de verhouding aan tussen de afmetingen van het voorwerp en 
amplitude van de oscillatie. Tenslotte vindt men als frequentieparameter 

- 

$ = J2/a fLyne, 1971). 

Voor een volledig overzicht van de stromingcvergelijkingen en de rol daarin 
van de verschillende parameters wordt verwezen naar o.a. Berger e.a. 
(1983). 
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2. Strominsen in bochten. 

In dit hoofdstuk zullen theoretische, numerieke en experimentele 
benaderingen voor de instationaire stromingen in een bocht besproken worden. 
De theoretische en numerieke studies gaan in het algemeen uit van "loosely 
coiled pipes", ofwel bochten waarvoor geldt 6 < <  1. Dit heeft voor de 
analyse het voordeel, dat bepaalde termen in de Navier-Stokes-vergelijking 
verwaarloosd mogen worden (zie onder andere Corver 1984).  Echter, voor de 
halsslagader geldt bij benadering 6 :: 1/6,  hetgeen de toepassing van deze 
analyses op de stroming in de halsslagadervertakking bemoeilijkt. Bovendien 
waarschuwen Berger e.a. (1983) ervoor dat men grote zorgvuldigvuldigheid in 
acht moet nemen bij het toepassen van bestaande loosely coiled-oplossingen 
voor bochtstromingen bij kleine Deangetallen als 6 niet klein is. De 
stroming in zulke bochten is dan namelijk vrijwel altijd een intreestroming. 
Toch zullen we voor het verkrijgen van inzicht na de inloopstromingen ook de 
belangrijkste karakteristieken van de loosely coiled oplossingen behandelen. 
Het daarbij gebruikte assenstelsel is weergegeven in figuur 2.1. Vervolgens 
zullen de experimentele studies aan de orde komen, die vergeleken zullen 
worden met de theoretisch-numerieke resultaten. 

FIGUUR 2.1: Het gebruikte toroldale assenstelsel. De hoek rp = O 
coïïecpondeert met de Yuitenb~cht en 9 = II met de binnenbocht. 

2.1. Theoretische en numerieke analyses. 

2.1.1. Inlooostrominuen. 

In het begin van de interna is de stroming, doordat zij in de vertakking 
afgebogen wordt, als een inloopstroming te beschouwen. De stromingseffekten 
die we daar verwachten, zullen analoog zijn aan die in een intreesectie van 
een gekromde buis met 6 Ñ 1/6. 
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Er is over zo'n inloopstroming in de literatuur weinig voorhanden. Slechts 
twee auteurs, voor zover bekend, hebben dit onderwerp behandeld: Singh e.a. 
(1978) en Pedley (1980). Deze laatste breidde de analyse van Singh (1974) 
voor stationaire inloopstromingen uit tot het instationaire geval met een 
eventueel met û variërende 6. Hij voerde daartoe een cp - afhankelijke 
faktor in: ho = 1 + O,cos(qì), met 6, de waarde van 6 voor 8 = O. Volgens 
Pedley brengt dat een grote vereenvoudiging voor de berekeningen met zich 
mee. Voor details wordt echter verwezen naar het betreffende boek, omdat ten 
eerste een gedetailleerde behandeling van die analyse te ver zou voeren en 
ten tweede de resultaten van zijn analyse vrijwel identiek zijn aan die van 
Singh (197S), waarvan hieronder een korte samenvatting volgt. 
Singh e.a. (1978) nemen als instroomconditie aan dat de totale dynamische 

druk over de doorsnede bij het begin van de bocht constant is. Het 
inloopprofiel heeft dan de volgende vorm: 

Wo(t) u = v = O en w = + 6rcoscp (2.1)' 

waarbij de beperking Wo i O geldt (geen terugstroming). Wo(t) wordt zodanig 
gekozen dat een pulserend debiet ontstaat. Verder geldt: Re = O(10 ) ,  E = 

Ten behoeve van de oplossing wordt de vfoeisof verdeeld in twee 
gedeelten: een niet-visceuze kern en een dunne visceuze grenslaag. Voor de 
oplossing in beide gedeelten moet dan de aansluitconditie 
gelden. De stroming wordt berekend door middel van storingsrekening, 
toegepast op de oplossing voor de inloopstroming in een rechte buis(zie 
appendix). De ontwikkelingsparameters zijn 6 en E .  

Voor de stroming in de niet-visceuze kern gelden (tot op eerste orde) de 
vergelijkingen van de ongestoorde intreestroming, met als oplossing (2.1). 
In het andere gedeelte zal, in analogie met de vlakke plaat (Pedley 
19801,een nagenoeg quasi-stationaire grenslaag optreden. Daarin zullen de 
convectieve traagheidskrachten in evenwicht zijn met de visceuze krachten; 
de instationaire traagheidstermen zijn een orde kleiner. 

oplossing voor de axiale snelheid in de grenslaag blijkt geschreven te 
kunnen worden als de som van de quasi-stationaire Blasius-oplossing voor een 
rechte pijp, een krommingseffekt (evenredig met 6) en een term die de 
intree-snelheidsfluctuaties (evenredig met E )  vertegenwoordigt. In het begin 
is het krommingseffekt een kleine grootheid, aaar wûrdt snel groter als de 
stromin zich verder ontwikkelt. Deze benadering gaat slechts op voor s = Rû 

3 

aw/Wo = û(10- 1 en 8 = o(Io-'). 

De 

< O ( 6 -  172 1 ,  terwijl ook moet gelden: - 

met W de instantane snelheid. Het gevonden axiale snelheidsprofiel is 
weergegeven in figuur 2 . 2 .  In het begin van de bocht ( s  = 0,4) zijn de 
profielen aan de binnenbocht ( a  = rr) steiler dan aan de buitenbocht ( u  = O ) .  
Dit is een gevolg van i) de invloed van de kernstroming en ii) de kleinere 
lengte van de wand aan de binnenbocht. Als de stroming zich verder 
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ontwikkelt blijkt er een secundaire stroming te ontstaan, die langzaam 
stromende deeltjes in de buitenbocht tangentieel naar de binnenbocht zuigt 
en de sneller stromende deeltjes over de symmetrie-as van de binnenbocht 
naar de buitenbocht transporteert. Zo’n soort secundaire stroming werd door 
Dean in 1927 voor het eerst beschreven en is weergegeven in figuur 2.3a. 
Hierdoor wordt de grenslaag in de binnenbocht dikker en in buitenbocht 
dunner. Dit blijkt uit de profielen voor s = 2 , 4 :  aan de binnenbocht is het 
profiel minder steil geworden, aan de buitenbocht juist steiler. De orde van 
grootte van de dikte van de grenslaag is volgens Smith (1975) D-1/3. 

1.8 - 

1-6 - 

1-4 - 

1.2 - 

1-0 - 

5 08- 

0-6 

FIGUUR 2.2: De axiale snelheid in de grenslaag voor diverse s en t. 
Hierin is z een “gelijkvormigheidsvariabele“: z a (1 - r)/Js en s= REI. 
De hoek a in deze figuur is de hoek tp van het door ons gebruikte 
toroxdale assenstelsel. Daarnaast is aangenomen dat Wo(t) = 1 + sin(t) 
(Singh 1978). 
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Verder blijkt uit resultaten die hier niet in een figuur gepresenteerd 
worden, dat in het begin van de bocht ( s  = 1,2) tijdens de fase van afnemend 
debiet, er uitsluitend in de grenslaag van de buitenbocht ( a  = 0) een korte 
periode van terugstroming is. Verderop in de bocht ( s  = 2 , 4 )  treedt zowel in 
de grenslaag van de binnen- als in die van de buitenbocht een terugstroming 
op, waarbij de terugstroming in de binnenbocht iets sterker is. Volgens 
Singh wordt dit veroorzaakt doordat de langzaam stromende vloeistof beter 
kan reageren op drukvariaties dan de sneller stromende vloeistof. Hieruit 
kan geconcludeerd worden dat in het begin van de bocht het maximum van de 
axiale snelheid in de binnenbocht zit en dat verderop in de bocht, ten 
gevolge van de secundaire stroming, dat maximum naar de buitenbocht 
verschuift. Dit blijkt ook uit de studies van Singh en Pedley met betrekking 
tot de wandschuifspanning, waarvoor verwezen wordt naar het betreffende 
artikel en boek. 

FIGUUR 2 . 3 :  Stroomlijnen voor de secundaire stroming bij 6 < <  1 ;  
- a: quasi-stationair bij hoge Deangetallen (zg. Deantype stroming). 
- b: oscillerende stroming bij hoge frequenties (a > >  1, D = O, zg. 
Lynetype stroming). (Lin 1980)  
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2.1.2. Ontwikkelde strominqen. 

In deze paragraaf zullen ontwikkelde instationaire bocht-stromingen 
behandeld worden. Aan de orde zullen komen laag- en hoog-frequente 
stromingen, zowel oscillerend rond een gemiddelde nul, als pulserend. De 
studies gelden voor zwak gekromde buizen ( 6  < <  1 ) .  

Quasi-stationaire strominqen. 
Deze situatie komt overeen met kleine storingen rond de oplossing voor een 

stationaire stroming. Voor kleine waarden van Dn kan een dubbele 
reeksontwikkeling toegepast worden in Dn en a2. Voor grote Deangetallen 
dient men echter het grenslaag-concept (zie appendix) te gebruiken (Berger 
1983). 
Smith bestudeerde deze situatie voor het geval waarin 6 < <  1, a < <  1 en 

Rsa2 z 1. Voor D < <  1 blijkt er bij benadering sprake te zijn van een 
Poiseuille-stroming in een rechte pijp. Voor het geval waarin D > >  1 
verwacht Smith, mede op grond van eerdere studies, dat de stationaire 
stroming (in ieder geval op zijn minst in het begin) een laminair grenslaag- 
karakter zal ontwikkelen met een Deantype secundaire stroming (fig. 2.3). Op 
basis hiervan steft hij voor de kern en de grenslaag afzonderlijke 
reeksontwikkelingen in D voor. De conclusies die getrokken kunnen worden uit 
de daarop volgende berekeningen zijn echter nog onduidelijk. Voor een 
uitgebreidere behandeling van dit onderwerp wordt verwezen naar Pedley 
(1980). Gezien de niet-relevante, zeer lage parameterwaarden voor-a in 
vergelijking met die van de halssiagadervertakking, wordt hier niet verder 
op ingegaan. 

Oscillerende strominsen. 
oscillerend wordt een sinusvormige variatie rondom een gemieldeide van 

nul bedoeld. Een bochtstroming met een oscillerende drukgradiënt werd het 
eerst behandeld door Lyne (1971) .  Volgens hem treedt er voor lage 
frequenties (a < <  1 )  een Deantype secundaire stroming op, welke voor de 
limiet a + O aansluit bij de oplossing voor de quasi-stationaire stroming. 
Voor hoge frequenties berekende hij de stroming door een reeksontwikkeling 

fi ! @  = J2/z < <  1 )  toe te passen en de oplossinq in de niet-visceuze kern 
en in de grenslaag op elkaar te laten aansluiten. Onder voorwaarde 610 < <  1 
vond hij voor zowel grote als kleine Rs een secundaire stroming in de kern 
met een omloopszin, tegengesteld aan die in het stationaire geval (fig. 
2.3b). Volgens Lyne wordt dit veroorzaakt doordat het centrifugaaleffekt een 
wervel langs de buiswand veroorzaakt, die zich slechts beperkt tot een dunne 
Stokeslaag (voor Rs + is de dikte daarvan van de orde aR;1/2). De 
vloeistof langs de wand van de buiten- naar de binnenbocht doordat de 
drukgradiënt en de centrifugaalkracht elkaar niet compenseren. De vloeistof 
keert langs de rand van de Stokeslaag weer terug ten gevolge van de 
toegenomen centrifugaalkracht en sleurt daarbij de vloeistof in de kern mee. 

Met 

2 

gaat 
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vloeistof in de kern mee. De overgang van een Deantype naar een Lynetype 
stroming treedt op bij #3 = 0'11 (dus a = 12'9). Lyne verklaart deze waarde 
van 0'11 niet nader. Ook op het symmetrievlak ontstaat een grenslaag met 
dikte O(aR;1/2), omdat op dat vlak twee grenslagen botsen. Zij behouden hun 
grenslaag-karakter omdat, volgens Lyne, de wervelsterkte daar niet continu 
is. 
Daarnaast concludeert Chandran (1979) uit het artikel van Lyne, dat het 

maximum van de axiale snelheid bij hoge frequenties, in tegenstelling tot 
bij lage frequenties, naar de binnenbocht verschuift. Hij doet dat 
vermoedelijk op grond van het secundaire-stroomlijnen-patroon van figuur 
2.3b, want die conclusie wordt door Lyne nergens expliciet vermeld. 
Overigens concludeert volgens Berger (1983) Blennerhassett (1976) hetzelfde 
uit zijn meetresultaten (zie pag. 1 5 ) .  
Zalosh e.a. (1973) hebben zich eveneens met dit onderwerp bezig gehouden, 

waarbij hun resultaten overeenstemmen met die van Lyne. Hun methode berust 
erop de oplossing te ontwikkelen naar machten van a/R (of eigenlijk van 
a/R[,] het instationaire Deangetal, met K de amplitude van de 
drukgradiënt) en voor grote a vervolgens een grenslaagbenadering toe te 
passen. Dit levert het volgende resultaat op voor Rs < <  1: bij lage 
frequenties ( a  i 2) wordt het bekende stroomlijnen-patroon voor stationaire 
stroming bij lage Deangetallen gevonden (fig. 2.4a). Voor hoge frequenties 

Ka 2 

Inside 

Inside 

Outsidc 

Outside 

Inside Outside 
(c) 

FIGUUR 2 . 4 :  Secundair stroomlijnen-patroon bij lage Deangetallen; 
a: a = 1 ; d: a = 5 ; c:  a =10 (Zalosh 1973). 
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(a 2 10) daarentegen beginnen de stroomlijnen langs de symmetrieas zich naar 
de rand van de buis te bewegen (fig. 2.4~). Bovendien vonden zij voor a = 
10, dat ten gevolge van het optreden van secundaire stromingen de axiale 
snelheid twee pieken vertoont. 
Ook uit een analytische berekening middels een Hankel-transformatie 

voorspellen Zalosh e.a. (1973) een omkering van de stromingsrichting van de 
secundaire stroming op de symmetrieas bij hoge frequenties. Overigens 
beweren Mullin e.a. (1980, part 2) dat zij daarbij rekenfouten gemaakt 
hebben en doen daarom de berekeningen opnieuw. Zij komen op een grotere a 
uit dan Zalosh (1973) voor de overgang naar de Lynetype-oplossing, namelijk 
a = 11. Het verschil met Lyne ( a  = 12'9) onstaat doordat de resultaten van 
Mullin e.a, slechts vergeleken kunnen worden met de eerste orde termen van 
Lyne . 

FIGUüR 2.5: De secundaire stroming bij 2K2a3/(Rv2w2) = 200, met R de 
amplitude van de drukgradiënt. De diverse figuren corresponderen met 
verschillende fasemomenten tijdens de drukgradiëntvariatie; zij 
bedragen bij g: 120'; b: 33'; c: 80'; &: O' (Mullin 1980,2). 



- 15 - 
Pulserende strominqen. 

Met pulserende stromingen worden alle periodieke stromingen bedoeld, die 
instationair zijn met een tijd-gemiddeld debiet ongelijk nul. Ook over dit 
onderwerp is niet veel geschreven. In hun review-artikel noemen Berger e.a. 
(1983) slechts een drietal auteurs, te weten: Smith (19751, Blennerhassett 
( 1 9 7 6 )  en Pedley (1980) .  De tweede verwijzing betreft een Ph.D.-thesis, die 
nog niet op de T.H. Eindhoven aanwezig is, zodat slechts gebruik gemaakt kon 
worden van de door Berger e.a. gegeven samenvatting. Daarnaast zal een 
numerieke analyse van Lin e.a. (1980) aan de orde komen. 
Smith ( 1 9 7 5 )  onderscheidt, afhankelijk van de grootte van Rs, $ en D, tien 

verschillende stromingssituaties. Figuur 2 . 6  geeft een overzicht van zeven 
van de tien door Smith onderscheiden situaties. De situatie in de 
halsslagadervertakking is aangegeven met een * .  Het is duidelijk dat geen 
van Smith's situaties hierop van toepassing is. De eerste twee, de quasi- 
stationaire- en de oscillerende limiet, zijn in de vorige paragrafen al 
behandeld. Om de overige acht in detail te behandelen zou te ver voeren. 

v- VI - 1v 

li--- 
111 

I '  
Full equations 

or motion VI1 

FIYVU!? 2.6: Zeven van de tien door Smith onderscheiden situaties. 
De niet weergegeven situaties zijn: situatie I: de stationaire limiet- 
situatie Ix: D > >  i ,  R, t D, 0 4 D-l/Sen situatie X: D > >  i ,  B = ~-11' 
en R, 2: D2/3 (Smith 1975) .  

De numerieke resultaten van Blennerhassett (1976) stemmen, volgens Berger 
e.a. (19831, met de bij oscillerende stromingen gevonden resultaten overeen. 
Hij heeft de situaties onderzocht, waarin een overgang optreedt van een naar 
buiten gerichte secundaire stroming (in het symmetrie-vlak) naar een naar 
binnen gerichte secundaire stroming (Deantype + Lynetype). Hij heeft dat 
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gedaan voor het geval waarin D 6 R, en u + w .  Voor niet al te grote waarden 
van R, en D = O(Rs) werd gevonden dat de overgang van een Deantype naar een 
Lynetype secundaire stroming voor toenemende D inderdaad optreedt. Het 
maximum van het axiale snelheidsprofiel verschuift daarbij van de 
buitenbocht (typische voor stationaire stromingen) naar de binnenbocht 
(typische voor hoogfrequente oscillerende stromingen). Boven een bepaalde 
kritieke waarde van R, (tussen 75 en 100) wordt de situatie echter 
ingewikkelder (zie fig. 2 . 7 ) .  Het debiet wordt dan een meerwaardige funktie 
van D, hetgeen impliceert dat de stroming bij een gegeven D afhangt van de 
manier waarop die toestand is bereikt en waardoor er de mogelijkheid bestaat 
van discontinue sprongen van de ene toestand naar de andere (bifurcatie van 
de oplossing, zie hiervoor bijv. Corver ( 1 9 8 4 ) ) .  

DC 
l l l l l l , , , l , ~  

O 160 320 480 640 8M) 960 
D 

224 232 240 248 
D 

Fig. 4.7. ( u )  Plots of the flow-rate ratio, Q,, against D9 for various values of 
R,. Q, is the actual flow-rate through the tube at a given mean press1ure 
gradient divided by the flow-rate in a straight tube driven by the same mean 
pressure gradient. (6) Enlargement of the S-shaped section of the curve for 

R, = 100. (After Blennerhassett, 1976.) 

FIGUUR 2.7: Bifurcatie van de oplossing voor grotere waarden van Rs in 
geval van een instationaire stroming (Blennerhassett (19761 ,  uit 
Pedley (1980). 



- 17 - 

Voor nog grotere waarden van Rs blijkt de situatie nog ingewikkelder, 
hetgeen Pedley (1980) tot de conclusie bracht, dat het probleem van 
pulserende stromingen in een gekromde buis verre van opgelost is, zelfs in 
de limiet voor a + m. 

Ook Lin e.a. (1980) bestudeerden zowel experimenteel als numeriek een 
pulserende stroming in een bocht. Zij deden dat voor Dn i 315, a i 10 en i5 = 
1/15 en 1/20. De drukgradiënt had de vorm G + Ksin(iut), met G/K de waarden 
1 ,  1,25 en 2. Zij vonden dat er in alle gevallen een Deantype secunsaire 
stroming optreedt. Het meest opvallende resultaat van hun numerieke studie 
(hetgeen experimenteel werd bevestigd) is echter (zie fig. 2.8) dat de 
wrijvingsfaktor, A ,  maxima vertoont als funktie van de a, hetgeen in de 

a - 

I I 

/ 

/ L 
*Itbe 

2.0 4-0 6.0 8.0 10.0 
Frequency parameter, (Y 

4 

il: 2 . 0 ~  1.0 

O 812 i 624 2 
Mean axial pressure-gadient parameter, G 

- b 

FIGUUR 2 . 8 :  a: De relatieve wrijvingsfaktor als funktie van a. De open 
symbolen betreffen experimentele gegevens (G = 779, 6 = l/lS), donkere 
symbolen zijn numerieke gegevens (G = 600, ö = 1/20). Cl G/K= 1,O; 

G/K = 1,25; o G/K = 2 , O ;  d: de resonantiefrequentie als funktie 
van G. De getrokken lijnen betreffen experimentele gegevens, de 
stippelïijnen de berekende frequenties (vergelijking 2.3); U G/K = 
1,O; A G/K = 1 , 2 5 ;  O G/K = 2 , O .  (Lin, 1980). 

. 

16 
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analytische studies niet naar voren kwam. Zij nemen aan dat er een soort 
resonantie optreedt tussen de hoofdstroming en de secundaire stroming. De 
term resonantie werd gekozen, omdat de frequentie, waarbij dit optreedt, 
gerelateerd blijkt aan de omlooptijd voor de secundaire stroming. Indien men 
de frequentie uitrekent, waarbij men dan resonantie verwacht, verkrijgt men 
(Lin 1980) :  

= 1,18 (0,9656 f9n1/2 -+ 1 , 6 5 ) 1 / 2  ( 2 . 3 )  I ares 

waarbij het symbool - het tijdgemiddelde aangeeft. Deze berekende 
resonantiefrequentie stemt goed overeen met de numerieke en experimentele 
resultaten (zie figuur 2 . 8 ) .  

2 .2 .  Experimentele studies. 

Over stromingen in zeer scherpe bochten is geen literatuur gevonden. 
Daarom beperken we ons in dit hoofdstuk tot bochten met 6 < 1/7. 

2.2 .1 .  ïnlooostrominqen. 

Intreelenste. 
Met de intreelengte wordt de afstand bedoeld, gemeten langs de buisas 

vanaf de inlaat, voorbij welke de snelheden minimaal 99% van hun volledig 
ontwikkelde waarde hebben bereikt. Met volledig ontwikkelde waarde wordt die 
waarde bedoeld die, op een bepaald vast tijdstip, niet meer verandert in de 
stroomafwaartse richting evenwijdig aan de buisas. 
De intreelengte is volgens Mullin e.a. (1980, part 1 )  afhankelijk van het 

intreeproriel. Zij stellen ecnter wel. dat voor hun specifieke situatie de 
stroming op 3 = 90' voor zowel een vlak als een parabolisch intreeprofiel, 
volledig ontwikkeld is. Als we de door Mullin gebruikte parameterwaarden in 
acht nemen, stemt de waarde van 90' goed overeen met het in Berger (1983)  
vermelde, door Augustin (1971)  gevonden resultaat voor de intreelengte, 
uitgedrukt in graden: 

Talbot 11983) en Chandran (1981)  vinden voor de intreelengte echter 
ongeveer 100' à 110'. Voor het eerste experiment van Talbot (zie figuur 
2 13)  is dat in overeenstemming met het gevondene uit relatie ( 2 . 4 )  (89'). 
Voor het tweede experiment van Talbot (figuur 2.15)  en dat van Chandran 
worden echter aanzienlijk grotere waarden voorspeld (respectievelijk 184' en 
155°). 
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Axiale snelheden. 
Voor stationaire intreestromingen is het van belang te onderscheiden of 

het intreeprofiel vlak is of parabolisch. Volgens Mullin (1980, 1 )  vond 
Olson (1971) namelijk voor stationaire stromingen dat er voor vlakke 
intreeprofielen een stroomopwaarts effekt, ten gevolge van de aanwezigheid 
van de bocht, optreedt. Dat wil zeggen dat de invloed van de bocht merkbaar 
is voordat die begonnen is en houdt in dat het maximum van h e t  axiale 
snelheidsprofiel in de buurt van de binnenbocht komt te liggen. Vervolgens 
verschuift in de bocht dat maximum, ten gevolge van de centrifugaalkracht, 

a.. 
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90 

- i 1  
I 1 %  

E, 
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* % .- - 
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FIGUUR 2 . 9 :  Axiale snelheids- FIGUUR 2.10: Axiale snelheidsprofie- 
profielen tijdens de fase van len op het moment van maximaal debiet 
toenemend debiet in het symme- in het symmetrievlak. De profielen zijn 
vlak. De profielen zijn gege- gegeven voor diverse waarden van het 
ven voor diverse 8-waarden. Deangetal. De bijbehorende parameter- 
De bijbehorende parameterwaar- waarden zijn: u = 4 , 3 6 ;  8 = 90'; 6 = 
den zijn: a = 0,99; Dn = 6 4 , 2 ;  1 / 7 ;  I = binnenbocht (Mullin, 1980,l). 
6 = 117; I = binnenbocht (Mul- 
lin, 1980,l). 
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FIGUUR 2.11: Axiale snelheidsprofielen in het symmetrievlak voor 
verschillende waarden van 8 (i = binnenbocht). De waarde voor a = 
4,36 en het piek-Deangetal is û(40); De diverse tijdmomenten (wt) 
zijn: a: O, 8:  5/2r en c: 5 j 6 ~  (BíiilliB, ?990,1). 

naar de buitenbocht tot een volledig ontwikkeld profiel is bereikt (Dean- 
type stroming). Voor parabolische intreeprofiefen vond hij echter geen 
stroomopwaarts effekt. 3ovendien is voor zulke profielen de intreelengte 
qroter . 
Nullin e.a. (1980,  1) maten aan oscillerende stromingen met een volledig 

ontwikkeld instroomprofiel (figuur 2.9, 8 = 0'). Zij deden dat in een bocht 
met 8 = 117, voor twee frequenties ( a  = 0,99 en 4,36) en diverse Dean- 
getallen. Hoewel Mullin de gebruikte debiet-golfvorm nergens expliciet 
vermeldt, blijkt deze een sinusfunktie te volgen. De snelheidsprofielen 
werden gemeten met een laser-Doppler anemometer. Het resultaat van deze 
metingen is weergegeven in de figuren 2.9, 2.10 en 2.11. Voor lage 
frequenties worden de resultaten van de metingen aan stationaire stromingen 
bevestigd: er treedt geen stroomopwaarts effekt op en het maximum van de 
axiale snelheid verschuift naar Suiten. Een volledig ontwikkeld profiel 
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wordt bereikt bij 3 = 90'. Voor hogere frequenties ( a  = 4,361 treedt er voor 
wt = O wel een stroomopwaarts effekt op (fig. 2 . 1  la, 8 = O') Dit vermindert 
voor grotere waarden van wt. Voor wt = 0,Sn blijkt dit vooral bij grotere 
waarden van 3 ( 3  > z  60'). Ter hoogte van 8 = 90' is het profiel volgens de 
auteurs volledig ontwikkeld. Het gemeten profiel klopt volgens Mullin echter 
niet met zijn later uitgevoerde theoretische studie aan volledig ontwikkelde 
bochtstromingen (Mullin, 1980,2) .  Vandaar dat hij voor deze waarde van wt en 
9 = 90' een serie axiale profielen heeft gemeten bij diverse waarden van het 
Deangetal. Het resultaat daarvan is weergegeven in figuur 2.10.  Hieruit 
blijkt dat de verschuiving naar de buitenbocht onder invloed van de 
secundaire stroming van belang wordt voor Deangetallen groter dan ongeveer 
26.  Daarbeneden domineert het stroomopwaarste effekt. De verschuiving van 
het maximum blijkt dus van zowel a als Dn af te hangen. Voor wt = 5/68 (zie 
fig. 2 . 1 1 ~ )  lijkt de ontwikkeling van het profiel veel op dat van het quasi- 
stationaire geval (fig. 2 . 9 ) .  Er is geen duidelijk waarneembare 
stroomopwaartse invloed. Rit alles heeft volgens Mullin tot gevolg dat 
slechts tijdens een deel van de oscillatiecyclus, namelijk dat deel waar het 
instantane Deangetal groot genoeg is, 
direkt naar de buitenbocht verschuift. 

het maximum van de axiale snelheid 

FIGUUR 2.12:  De door Talbot (1983)  gebruikte golfvorm voor het debiet; 
- a: experiment 1 ;  b: experiment 2 .  

De resultaten van Mullin worden gedeeltelijk bevestigd door het werk van 
Talbot e.a. (1983)  , die een tweetal pulserende intreestromingen beschouwden 
met een vlak profiel. De experimenten onderscheiden zich door de ingestelde 
parameterwaarden: experiment 1:  6 = 1/20,  a = 8 en Dn = 120; experiment 2: ti 
= 1 / 7 ,  a = 12,5 en Dn = 392. De daarbij gebruikte golfvormen voor het debiet 
zijn weergegeven in figuur 2 . 1 2 .  De snelheden werden gemeten met behulp van 
een laser-Doppler-snelheidsmeter. In beide experimenten is een verschuiving 
van het maximum van de axiale snelheid naar de buitenbocht waarneembaar (zie 
figuur 2.13 ;  van experiment 2 is een dergelijke figuur niet beschikbaar). 
Dit is in overeenstemming met de resultaten van Mullin (1980, 1 ) .  Talbot 
e.a. beschrijven verder de resultaten van experiment 1 als "essentiëel 
quasi-stationair", zodat die geen nieuwe resultaten opleverden. In experi- 

. 
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FIGUUR 2 . 1 3 :  Axiale snelheidsprofielen op het moment van maximaal 
debiet in het symmetrievlak (I = binnenbocht). Experiment 1: a = 8 , O ;  
Dn = 120; 6 = 1/20; D O = 7 ' ;  o O = 50'; 0 E = 110'; - Adler 
(1934).(Talbot, 19831. 

ment 2 vonden zij, in de fase van afnemend debiet, echter ook nûg eez sterke 
terugstroming in de binnenbocht (zie figuur 2 . 2 5 ) .  Deze terugstroming begint 
voor w t  2 Í / ~ X  en û >a 30' en tireiût zich uit in stroomopwaartse er, 
stroomafwaartse richting en ook in de richting van de buisas. Het gedeelte 
van de doorsnede van de buis waar negatieve axiale snelheden optreden neemt 
toe met toenemende E tot een zeker maximum is bereikt. A l s  het debiet zijn 
minimum heeft bereikt, wt = 7/6rr, is voor 9 = 110* ongeveer 50% van de 
doorsnede in beslag genomen door het terugstroomgebied. Als het debiet 
daarna weer toeneemt zal volgens Talbot vooral aan het begin van de bocht de 
axiale snelheid van richting omkeren. Dit heeft tot gevolg dat de vloeistof 
in het stroomafwaartse gedeelte van de bocht, waar nog steeds een negatieve 
axiale snelheid heerst, loslaat en naar de buitenbocht beweegt. Ten slotte 
zal ook deze vloeistof een positieve axiale snelheid krijgen. Dit laatste 
heb ik echter niet uit de door hen gepresenteerde snelheidsgegevens kunnen 
concluderen. 

resultaten zijn een bevestiging van de bevindingen van Chandran e.a. 
(1979 en 1981). Zij maten aan een bochtstroming met een fysiologisch 
pulserend debiet (zie fig. 2.14) en een vlak intreeprofiel. De 

Deze 



- 23 - 

P L A N E  8 

I 
O 300 8W sec. 

( 0 1  

100 /- 
PLANE C 

FIGUUR 2 . 1 4 :  
verschillende 
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corresponderen hierin met a: vroege 
(67 ms); c: mid-diastole (627 ms) 
stippellijnen corresponderen met 
gebruikte goffvorm voor het debiet is 
= 21, 6 = 1/10 en Dn = 320 (Chandran, 

___------ 

PLANE E 

Axiale snelheidsprofielen iri fiet symmetrievlak MOOT 

waarden van 8: plane A :  8 = 20'; plane B :  40'; plane C: 
D: 80'; plane E: 100*. De verschillende profielen 

systole ( O  ms); b: piek-systole 
- d: late diastole (780 ms). De 

een stationaire stroming. De 
eveneens weergegeven, terwijl a 
9 7 9 ) .  

krommingsparameter 6 was 1/10, het over een periode gemiddeld Deangetal = 
320 en de frequentieparameter a = 21. De cnelheidsprofielen werden gemeten 
met een hete-draad-anemometer. Zij vonden eveneens een terugstroming in de 
binnenbocht. Zij vonden echter ook nog dat, in het begin van de bocht, het 
maximum van de axiale snelheid tijdens de piek-systole eerst naar de 
buitenbocht verschuift, daarna (voor 8 .c 40') naar de binnenbocht en 
vervolgens weer naar de buitenbocht (zie figuur 2.14). Zij verklaren dat 
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FIGUUR 2 .15 :  Axiale snelheid-isotarhen en de snelheidsprofielen voor 
de component van de secundaire snelheid in het symmetrievlak, 
locidrectit op UZ buisas voor een pulserende stroming op diverse 
tijdstippen: 3: wt = 1/61~; b: 1/2n; 2: 5/6r; a: 7 / 6 1 ~ ;  g:9/61~; f: 
11/6n. Zij corresponderen met experiment 2: a = 12,5, 5 = 1f7 en piek- 
Dn = 372. Daarnaast is O = buitenbocht en I = binnenbocht. In de 
figuur zijn gebieden met negatieve axiale snelheden gearceerd (Talbot, 
1983). 

door te stellen dat dat een gevolg is van de terugstroming in de binnenbocht 
tijdens de fase van afnemend debiet (diastole), welke de aard van het 
stromingsveld tijdens de gehele cyclus blijkt te bepalen. 

Secundaire stromina. 
Talbot e.a. (1983) geven een vrij nauwkeurig beeld van de secundaire 

stromingen in het intreegebied. Zij presenteren daarbij snelheidsprofielen 
voor diverse tijdstippen in de cyclus en diverse waarden van 0 (figuur 
2 . 1 5 ) .  Hoewel het een en ander niet volledig te reconstrueren is uit deze 
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figuur, wordt hier voor de volledigheid ook de door Talbot gegeven 
beschrijving van het secundaire stromingsveld beknopt weergegeven. Voor wt = 
1 / 6 x  (maximaal debiet) blijkt uit het secundaire snelheidsverloop er vanaf 6 
= 30' een Dean-type secundaire stromingspatroon te ontstaan. Als het debiet 
vervolgens afneemt, blijkt dat de secundaire stromingen zich voornamelijk 
gaan concentreren in de buurt van de binnenbocht en bestaan uit een jet- 
achtige stroming in de buurt van het symmetrievlak en een meer helixachtige 
(kurketrekkervormig) stroming in de vlakken daaronder en daarboven. In de 
fase van toenemend debiet treden, voor 8 = 15' en 30' voornamelijk 
helixstrukturen en voor I3 = 60' en 110' voornamelijk jet-achtige stromingen 
op. Voor wt = 11/6n tenslotte treden er, voor €I = 60'en llOo, vier gebieden 
met verschillende secundaire stromingen op: twee met naar buiten gerichte en 
twee met naar binnen gerichte secundaire stromingen. 
De helix-struktuur wordt volgens Talbot (vermoedelijk) veroorzaakt door de 

onbalans tussen de centrifugaalkracht en de drukgradiënt in het 
intreegebied, globaal analoog aan de verschijnselen die de Dean-circulatie 
veroorzaken in een volledig ontwikkelde stroming. De helix-struktuur wordt 
zowel in de stationaire als de instationaire stromingen waargenomen en is 
dus geen gevolg van het pulserende karakter. Het optreden ervan wordt 
voornamelijk bepaald door de waarde van het Dean-getal. . 
2 . 2 . 2 .  Ontwikkelde strominaen. 

Op dit gebied is tot nu toe, voor zover bekend, slechts weinig 
experimenteel onderzoek verricht. De studies die wel zijn uitgevoerd 
kenmerken zich in het algemeen door een voornamelijk qualitatieve aanpak, 
waarbij de stroming gevisualiseerd wordt middels inkt of tracerdeeltjes. 
Lyne 1 9 9 7 i j  maakte gebruikt van äe methode met inkt om zijn theorie 

experimenteel te onderbouwen. Hij vond voor een zuiver sinusvormig variërend 
debiet bij hoge frequenties een Syne-type secunäair stromingspatroon. OOK 
Bertelsen vond dit resultaat. Hij visualiseerde de stroming door middel van 
tracer-deeltjes (aluminium-poeder). Het door hem gevonden resultaat is 
weergegeven in figuur 2 . 1 6 .  Het Lyne-type stromingspatroon is op deze foto 
duidelijk zichtbaar. Uit dit soort foto's kon Bertelsen ook de snelheid 
bepalen: de belichtingstijd is namelijk bekend en de door de deeltjes in die 
tija afgelegde afstand kan in de f o to ' s  opaerneten worden. Hieruit toonde 
Bertelsen aan dat de geldigheidsgebieden van de theoriën van Lyne en van 
Zalosh(1973) groter zijn dan werd aangenomen. De theorie van Lyne blijkt 
geldig voor Rs i 2 in plaats van Rs ( <  1, mits a 2 j4,1, terwijl die van 
Zalosh geldig blijkt voor Rs i 2 mits a 2 4 2 , 4 .  
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FIGUUR 2 . 1 6 :  Visualisatie middels tracerdeeltjes (aluminium-poeder) 
van het secundair stromingspatroon behorende bij een stroming met a = 
22, RS = 1,09, Dn = 2 , 4 5  en 6 = 1/10. Rechts is een schets vaa het 
waargenomen stromingspatroon gegeven (Bertelsen, 1975). 

Verder heeft BerteSsen daaruit ook de dikte van de Stokesiaag langs de 
buiswand bepaald. Hij definiëerde deze dikte als de afstand, gemeten in het 
symmetrievlak, van de wand tot het dichtsbijzijnde punt met radieie snelheid 
nul. Het resultaat daarvan is weergegeven in figuur 2.17. Hij vond dat deze 
laag in de buitenbocht dunner is dan in de binnenbocht, hetgeen volgens hem 
niet voorspeld werd door de theorie. Hij dacht dat dat veroorzaakt werd door 
het dat O ongelijk nul is en de stroming niet volledig ontwikkeld is, 
in tegenstelling tot de voor de theorie benodigde veronderstellingen. Singh 
(!9?8) teende och+er ^an d^t m7ke verschillen in dikke wel verwacht kunnen 
worden op grond van berekeningen, waarmee experiment en theorie dus weer in 
overeenstemming zijn. 
Munson (1975) vond dezelfde resultaten middels een visualisatiestudie met 

inktstrepen aan een eveneens zuiver oscillerende stroming. In figuur 2 . 1 8  is 
weergegeven wat er bij verschillende frequenties gebeurt met een oorspronke- 
lijk rechte streep inkt. De foto’s zijn genomen na enkele perioden. In 
figuur 2.18b is voor a = 7,9 een Dean-type secundair stromingspatroon 
zichtbaar. Figuur 2 . 1 8 ~  laat het stromingspatroon zien bij een waarde van a 
waarbij de secundaire stromingssnelheid op de buisas nagenoeg nul is ( a  = 

feit 
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FIGUUR 2 . 1 7 :  De dikte van de Stokeslaag langs de buiswand als funktie 
van de frequentie-parameter @ = J2ja. De laag is aan de buitenwand 
dunner dan aan de binnenwand. tf gemeten waarden voor ip = O; o 
gemeten waarden voor Q = B; -theoretisch curven (Bertelsen, 
1975) .  

ontstaat een soort tussenvorm tussen figuur b en d. Figuur 2.18d toont het 
secundair stromingspatroon bij een hoge frequentie (a = 2 1 , O ) .  In de 
grenslaag Pangs de wand i s  de secundaire stroming gericht van de buitenbocht 
naar de binnenbocht (zie pijl). Als deze vloeistof langs de rand van de 
grenslaag terugkeert van de binnen- naar de buitenbocht, neemt het vloeistof 
in de kern mee. Op deze manier wordt een secundaire stroming in de kern 
veroorzaakt, die in het symmetrievlak van de buiten- naar de binnenbocht is 
gericht (Lyne-type stroming). 
Wullin e.a. (1980, 2) hebben wei een quantitatieve studie uitgevoerd met 

behulp van een laser-Doppler snelheidsmeter. Zij deden dat in bochten met 6 
= 1/50 en 1 / 7  voor zuiver oscillerende stromingen met a tussen 0,99 (quasi- 

beschrijving van hun experimentele resultaten is echter onduidelijk. Zij 
concluderen er zelf uit dat ze overeenstemmen met hun theoretisch berekende 
waarden (zie figuur 2 . 5 ) .  Dat houdt in dat hun resultaten de theoretische 
berekeningen van Dean en van Lyne bevestigen: er treedt, bij toenemende a, 
een overgang op van een Dean-type naar een Lyne-type secundaire stroming. 

sc a L A V b L a A L 1  +-;n%=;*! en 32 (hûûg-frequent]. Eet  Dean-getal was daarbij Uiiûj. De 
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FIGUUR 2.18: Verstoring, door secundaire stromingen, van een 
oorspronkelijk rechte streep inkt bij verschillende frequenties. 2: de 
oorspronkelijke ongestoorde inktstreep; b: a = 7,9;  c :  a = 10,7; 4: a 
= % i , U .  Hierbij is, hoewei de auteur hat &.et echt  t l ü i d e i i j k  liiaàkt, Rs 
= 20. De binnenbocht is  met I aangegeven (Munson, 1 9 7 5 ) .  

Er is slechts een studie gevonden met betrekking tot experimenten met 
volledig ontwikkelde pulserende bocht-stromingen, namelijk die van Lin 
(1980). Deze werd al in paragraaf 2 .1  behandeld. Het belangrijkste resultaat 
daarvan is dat er een bepaalde waarde van a is, waarbij de wrijvingsfaktor, 
A ,  een maxiinum vertoont. De berekende resonantiefrequentie komt daarbij goed 
overeen met de experimenteel gevonden waarden. 
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2 . 3 .  Samenvattins. 

Het is gebleken dat de theoretische, numerieke en experimentele resultaten 
elkaar goed aanvullen en vaak ook goed met elkaar overeenstemmen. De 
belangrijkste resultaten zijn hieronder nog eens opgesomd. 
Uit experimentele studies aan inloopstromingen met een vlak profiel blijkt 

een bocht een stroomopwaarts effekt tot gevolg te hebben. De mate waarin 
blijkt afhankelijk te zijn van de waarden van a en het Deangetal. Voor lage 
frequenties en Deangetallen verschuift het maximum van de axiale snelheid 
eerst naar de binnenbocht en pas dan naar de buitenbocht. Deze verschuiving 
van het maximum wordt in theoretische studies ook wel gevonden aan het begin 
van de bocht, maar het is daarbij niet helemaal duidelijk of dat ook al is 
verschoven voordat de bocht is begonnen. Voor grotere waarden van het 
Deangetal verschuift het maximum meteen naar de buitenbocht. 
Verder blijkt, zowel theoretisch als experimenteel, dat er voor pulserende 

stromingen in de binnenbocht, tijdens de fase van afnemend debiet, een 
terugstroming optreedt. Experimenteel blijkt deze tot 50% van het 
doorstroomde oppervlak te kunnen beslaan. 
Uit de studies aan volledig ontwikkelde bochtstromingen blijkt dat voor 

pulserende debieten bij niet al te grote R, geldt, dat er voor zeer lage 
frequenties (quasi-stationair) altijd een Deantype secundaire stroming 
optreedt, waarbij het maximum in de axiale snelheid naar de buitenbocht 
verschuift. Voor kleine Deangetallen (Dn t 1 )  en bij een kleine stationaire 
component treedt met toenemende frequentie een overgang op naar een Lynetype 
secundaire stroming (a 2 111, welke typerend is voor zuiver oscillerende 
stromingen bij hoge frequenties en waarbij het maximum in de axiale snelheid 
naar de binnenbocht verschuift. Voor grote Deangetallen treedt voor alle 
frequenties een Deantype stroming op. 
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3 .  Strominaen in vertakkinsen. 

In dit hoofdstuk zullen instationaire stromingen in vertakkingen aan de 
orde komen. Vanwege het uitermate gecompliceerde karakter van dit 
stromingspatroon zijn hierover geen analytische studies voorhanden. Vandaar 
dat begonnen zal worden met een korte behandeling van enkele 2-dimensionale 
numerieke studies. Daarna zal uitgebreid worden ingegaan op de experimentele 
gegevens met betrekking tot dit onderwerp. 

3.1.  Numerieke analyses. 

Numerieke berekeningen in drie dimensies aan modellen van vertakkingen 
zijn ,voor zover bekend, niet voorhanden. Over analyses van twee- 
dimensionale modellen van vertakkingen werd iets meer gepubliceerd. 
Fernandez e.a. ( f 9 7 6 )  analyseerden een twee-dimensionaal model van een 
symmetrische vertakking, waarbij de hoek tussen de beide takken 90' 
bedraagt. De opgelegde drukgradiënt had de vorm G + Ksin(wt - 0,44) en het 
instantane Reynofdsgetal variëerde van 130 tot 173. De frequentieparameter 
a, gebaseerd op de diameter van de dochtertakken, was l , O .  Hun resultaten 
geven een kwalitatief beeld van een pulserende stroming in een vertakking. 
Uit hun resultaten blijkt (zie fig. 3 . 1 )  dat in de takken het maximum van 

de axiale snelheid naar de kant van de apex-wand verschuift. Als we de 
vertakking zien als een soort bocht betekent dit een verschuiving naar de 
buitenbocht. Deze verschuiving van het axiale snelheidsprofiel leidt tot een 
verhoging van de wandschuifspanning in de buurt van de apex, terwijl in de 
takken, achter de knik in de buitenwand, een gebied met negatieve axiale 
snelheden optreedt, door Fernandez e.a. "separatiegebied" genoenid. De 
grootte van dat separatiegebied variëert met de fase van de drukgradiënt: 
voor wt = 0,14r (minimaal debietj is er geen terugstroming, terwijl voor ut 
= 7 , 1 2 1 ~  de grootte van het terugstroomgebied maximaal is. Het gebied breidt 
zich stroomafwaarts het sterkst uit, alhoewel het zich ook in de richting 
van de buisas en stroomopwaarts uitbreidt. Uit het feit dat het 
Reynoldsgetal zijn maximum al bereikt voor wt = 0,88r, terwijl het 
terugstroomgebied dat pas bereikt voor w t  = 1 , 1 2 1 ~ ~  blijkt dat het 
Reynoldsgetal d l e e n  de inctationaire stroming in een vertakking niet 
voldoende karakteriseert; Fernandez e.a. stellen dan ook dat daartoe ook het 
drukpatroon opgegeven dient te worden. 
De resultaten van O'Brien (1976)  aan een soortgelijke vertakking 

bevestigen die van Fernandez grotendeels. Verschillen treden op in het 
tijdstip waarop de terugstroming maximaal is. Volgens O'Brien e.a. valt dat 
samen met het tijdstip waarop het debiet maximaal is. Een verklaring voor 
het verschil wordt niet gegeven. Volgens O'Brien is de grootte van het 
separatiegebied en het verloop daarvan in de tijd ook sterk afhankelijk van 
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onder andere de gebruikte meshgrootte. Vanwege dat feit en de twee- 
dimensionale benadering wordt op deze studies dan ook niet uitgebreider 
ingegaan. 

- C - d 

.- 

FIGUUR 3.1: Snelheidsprofielen voor een pulserende stroming bij 

0,88r en a: wt = 1,121~. Voor de drukgradiënt werd het verloop dp/dx = 
G f Rsin(wt - 0,441 aangenomen. Slechts de bovenste helft van de 
symmetrische vertakking is weergegeven. In de inzet is een vergroot 
beeld van de terugstroomgebieden gegeven (Fernandez, 1976) .  

.*....r.mh; 1 1  a m  
VC;13b11LLILF; l ,d ;?  waarden \‘a= w t :  - u :  !st = ^,?On,  &: wt, = 0,388; g: w t  = 
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3.2. Experimentele studies. 

Omdat analytische studies over dit onderwerp niet voorhanden zijn en 
numerieke studies de stroming slechts in twee dimensies berekenen en 
zodoende weinig dieper inzicht verschaffen in het stromingcgebeuren in een 
drie-dimensionale vertakking, zal de behandeling van de experimentele 
gegevens wat uitgebreider zijn. Op het gebied van experimentele studies aan 
instationaire stromingen in de halsslagadervertakking is slechts &én auteur 
gevonden, namelijk Ku (1983, 1984). Naar alvorens over te gaan tot de 
bespreking van diens resultaten van metingen aan instationaire stromingen, 
eerst wat over de stationaire situatie (zie ook Bovendeerd, 19851, omdat 
volgens Ku (1983,2) het stromingspatroon tijdens de diastole als quasi- 
stationair beschouwd mag worden. 
In het stationaire geval vonden Fukushima e.a. (1982) voor een 

symmetrische vertakking een interessant resultaat, namelijk dat het 
wervelpatroon in zo’n vertakking vergeleken kan worden met dat in een rechte 
buis met daarin een vernauwing in de vorm van een halve bol. Er ontstaat in 
beide gevallen een wervelbuis in de vorm van een hoefijzer. Figuur 3.2 
illustreert het een en ander. Deze figuur geeft bovendien een goed inzicht 
in het te verwachten stromingspatroon in een vertakking. 

Horseshoe vortex 

Separated region 

FIGUUR 3.2: Stromingspatronen voor een stationaire stroming: a: rond 
een stenosis in een rechte buis in de vorm van een halve bol en b: in 
een vertakking. Vanwege de symmetrie is in beide gevallen slechts de 
onderste helft weergegeven. De wervelbuizen die ontstaan, hebben in 
beide gevallen een hoefijzervorm (Re z 1000, Fukushima, 1982). 



- 34 - 

. 

FIGUUR 3.3: Stromingspatroon in de halsslagahSrvertakking voor een 
stationaire stroming (Bharadvaj, 1982). 

._ 

In de halsslagadervertakking treedt een analoog stromingspatroon op (zie 
figuur 3 . 3 ) .  Mede als gevolg van de aanwezigheid van de verwijding (sinus) 
treedt er nu echter ook een terugstroomgebied op, hetgeen het 
stromingspatroon nog gecompïiceerüer aaakt. in het stationaire geval is de 
grootte en vorm van het terugstroomgebied constant, in het instationaire 
geval, ook paragraaf 3.1, echter niet. Verder is er in het stationaixe 
geval sprake van een goed gedefinieerde, niet veranderende secundaire 
stroming en wandschuifspanningsvektoren en is er geen aanwijzing voor de 
aanwezigheid van turbulentie. Dit in tegenstelling tot het instationaire 
geval, waar dergelijke grootheden aan grote veranderingen onderhevig blijken 
te zijn en waar er ook een aanwijzing is dat er tijdens de diastole op 
cmmige plaatsen een mogelijke aanzet tot turbulentie is. We zullen het een 
en ander toelichten met een gedetailleerde beschrijving van de resultaten 
van Hu. 
Hij heeft zowel visualisatie-studies als laser-Doppler-snefheidsmetingen 

verricht in een vijf-op-een-model van de halsslagadervertakking. De 
geometrie van zijn model is getoond in figuur 3 . 4 ,  terwijl de gebruikte 
nomenclatuur in figuur 3.9 is weergegeven. 

zie 



a. b. 

FIGUUR 3 . 4 :  Het door Ku gebruikte model: 3 :  stippellijnen: perspex 
model, gebruikt voor laser-Doppler-metingen; getrokken lijnen: glazen 
model voor àe visualisatie-stuüies; &: afmetingen (in mm.) van het 
perspex model (Xu, 1983). 

3.2.1. Visualisatie. 

Voor de visualisatie-studies gebruikte Ku de waterstofbellen-methode in 
een mengsel van water en qlycerine. Om de schuifspanning te kur?r?er? 
visualiseren loste Ku een poeder op in de vloeistof. Op plaatsen met lage 
schuifspanningen sedimenteert veel poeder en op plaatsen met hoge 
schuifspanningen weinig. De stromingscondities waren die, welke in hoofdstuk 
I al werden genoemd, namelijk in de communis een gemiddeld debiet van 500 
ml/min en een Reynoldsgetal (betrokken op de communisdiameter van 8 mm) van 
380 (piek-waarden tot 1200). In de interna was het debiet 350 ml/min en in 
de externa 150 ml/min. De golfvorm was een sinus met daarop gesuperponeerd 
een stationaire component (zie figuur 3.5). De Womersleyparameter, a ,  was 6. 
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int er na 
externa 

-~ - 

Communisdiameter: 8 mm.; a = 6. 

FIGUUR 3.5: a: de aan de pomp aangeboden spanning; d: het in de 
interna gemeten debiet (ku,1983). 

Er blijken tijdens de systole in de interna een terugstroomgebied en 
helix-achtige strukturen op te treden. Het terugstroomgebied bevindt zich 
in de buurt van de binnenwand van de interna in de sinus en neemt, in de 
fase van toenemend debiet, toe in grootte t o t  een maximum is bereikt tegen 
het einde van de systole. Dat het hier geen recirculatiegebied betreft, 
blijkt uit het feit dat, hoewel er belletjes in de sinus zijn die daar wel 
twee of meer cycli verblijven, die toch weer weggespoeld worden. In dit 
gebied treden ook lage schuifspanningen op, hetgeen blijkt uit een extra 
grote hoeveelheid sedimentatie van een toegevoegde verontreiniging. Deze 

- 

FIGUUR 3.6: Stroming tijdens de fase van afnemend debiet. Op de fo to  
is een terugstroomgebied zichtbaar en de vorming van helixstrukturen. 
De debietverdeling is 60:40 (interna:externaf. De pijl wijst het begin 
van het terugctroomgebied aan (Ku, 1983,2). 
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laatste methode bracht nOg een gebied met lage schuifspanningen aan het 
licht, namelijk aan de wand van de communis, net vobr de sinus. Tussen deze 
twee gebieden met lage schuifspanningen beweegt het separatiepunt op en 
neer. Tijdens de systole beweegt het van de communis af (distaal) en tijdens 
de diastole beweegt het , evenals de helixstrukturen, naar de communis toe 
(proximaal).Daarmee neemt tevens de grootte van het terugstroomgebied af. 
Ook treden er dan, in het distale gedeelte van de sinus, dan de buitenwand 
wervelstrukturen op. De bellenpatronen worden tevens wat diffuser, wat er op 
wijst dat de axiale stroming tijdens de diastole wat verstoord raakt. Dit 
gedrag verschilt van dat in de stationaire situatie en zou er volgens Ku op 
kunnen duiden dat er een tendens ontstaat naar turbulentie. 
Uit deze en andere visualisatiestudies blijkt dat er vier verschillende 

gebieden zijn met een duidelijk verschillende wandschuifspanning (zie figuur 
3 . 7 ) :  

FIGUUR 3 . 7 :  Er bestaan vier gebieden met elk een duidelijk 
' verschillende wandschuifspanning iku, 1 9 8 3 ) .  

I hoge unidirectionele schuifspanning tijdens de gehele cyclus; 
PI lage schuifspanning en zelfs negatieve schuifspanningen tijdens de 

gehele cyclus; 
I11 schuifspanningen die telkens van richting veranderen; 
IV separatiepunt beweegt op en neer in het gebied en dus wordt de 

schuifspanning afwisselend positief en negatief tijdens elke 
cyclus. 

3 . 2 . 2 .  Laser-Domler-snelheidsmetinsen. 

Voor de laser-Doppler-snelheidsmetingen heeft Ku de stromingscondities 
in het lichaam opnieuw geëvalueerd, maar nu aan de hand van niet-invasieve 
pulsed-Doppler-metingen in gezonde mensen die bij kennis waren ten tijde van 
de meting, in plaats van invasieve metingen aan mensen die geheel onder 
narcose verkeerden. De laatst genoemde meting vormde de basis voor de 
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Gemiddelde waarde. Systolische piek-waarde 
Bharadvaj (1982) [Xu (1983) Bharadvaj(l982) ,Hu (1983) 

ommunis 8,3 (Re = 380) 4,5 (300) -(Re = 1200) 
nterna 5,8 310 
xterna 285 1 1 5  

- 
- 

TABEE 3.1: Vergelijking tussen de door Bharadvaj en Ku experimenteel 
vasgestelde debieten in de halsslagadervertakking in ml/s. Tussen 
haakjes zijn de Reynoldsgetallen vermeld. 

13,2 (Re = 800) 
782 
6,O 

Voor het verloop van het debiet in de communis als funktie van de tijd werd 
het verloop genomen zoals dat gevonden is in een 22-jarige gezonde man. 
Dit verloop is weergegeven in figuur 3.8. Vergelijking met figuur 1.2 toont 
aan dat het debiet dat Ku heeft waargenomen minder scherpe pieken vertoont 
dan dat van Bharadvaj. - 

L CP,, Systole Dlaitola -4 
T , 

a4 i 

I I 
27Y 360 I BO 

O 
I 18 

Phase angle fdegreesi 

FIGUUR 3.8: Het debiet als funktie van de tijd in de communis, interna 
en externa (Hu, 1983). 
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In het algemeen zijn er in het aangenomen debietverloop van figuur 3.8 twee 
gebieden in de tijd te onderscheiden: de systole ( O  < ut < 120'1, waarin een 
pulserende optreedt, en de diastole (120' < wt < 360°), waarin de 
stroming als stationair te beschouwen is (Reynoldsgetal a 400). De 
debietverdeling tussen de beide takken, door Bharadvaj (1982) op constant 
70:30 gehouden (interna:externa), blijkt slechts een gemiddelde te zijn. 
Tijdens de piek-systole is die verhouding 55:45, tijdens de diastole 9O:lO. 
Volgens Ku is het noodzakelijk dit gedrag na te bootsen, omdat het de 
ontwikkeling van het terugstroomgebied sterk zal beïnvloeden. Hij deed dat 
door een deel van de externa uit te voeren in latex-rubber en dat deel in 
een drukkamer te plaatsen. Vervolgens werd de druk in de drukkamer met de 
tijd gevariëerd. 

stroming 

loodrecht 
v l a k  

i n  liet v l a k  

i n t  erna 

. 

FIGUUR 3.9: De plaatsen in het model FIGUUR 3.10: Schematische weer- 
waar laser-Doppler metingen verricht 
zijn en de daarbij horende nomencfa- 
tuur (D is de diameter van de commu- mingsverschijnselen, zoals die 
nis: 31 mm, Hu,1983). te verwachten zijn in de vertak- 

gave van de vier gebieden met 
duidelijk verschillende stro- 

king (Ru, 1983). 
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Er is gemeten op zes verschillende plaatsen, aangegeven in figuur 3 . 9 .  In 
verband met de verdere nomenclatuur wordt, naar analogie met een 
bochtstroming, de in de figuur aangeduide sinuskant van de interna aangeduid 
met binnenwand en de apex-kant met buitenwand. Dit geldt analoog voor de 
externa. Er is gemeten in zowel het vlak van de vertakking als het vlak 
loodrecht daarop. In figuur 3.10 zijn schematisch vier gebieden aangegeven 
waar in het algemeen duidelijk verschillende stromingspatronen te verwachten 
zijn. Ve zuilen de gevonden resultaten wat gedetailleerder bespreken: 

- a Communis: ------_- het blijkt (fig. 3-11) dat in de communis de snelheden in ieder 
punt de opgelegde drukgoff , als funktie van de tijd, goed volgen. Tijdens 
de systole wordt het parabolische profiel, dat tijdens de diastole is 
ontstaan, enigzins afgeplat. 

FIGUUR 3 . 1 1 :  Axiale snelheid in de communis als funktie van de tijd en 
van de radiele positie in het vlak van de vertakking (Xc = -itOD, Xu, 
1983,î). 

FIGUUR 3.12: Axiale snelheid in de interna als funktie van tijd en 
van de radieie positie in het vlak van de vertakking (Xi = 0,9D, Xu, 
1!383,1) i 
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FIGUUR 3.13: Axiale snelheid in de interna als funktie van tijd en 
van de radiële positie in het vlak loodrecht op de vertakking (Xi = 
0,9D, Kul 1983,l). 

FIGUUR 3.14: Tangentiële snelheid in de interna als funktie van de 
tijd en van de radiële positie in het vlak loodrecht op de vertakking. 
De snelheden zijn positief als ze gericht zijn van de apex naar de 
binnenwand (Xi = 0,9D, Ku, 1983,l) 

- b Xi = 0,9D (fig. 3.12-3.14): vooraan in de sinus treden, tijdens 
de late systole, negatieve snelheden op in de buurt van de binnenwand, 
terwijl verder overal positieve snelheden voorkomen (zie fig. 3 . 1 2 ) .  Dit 
terugstroomgebied beslaat maximâaf origeveer 25% van het doorstroomde 
oppervlak. Er is in dat gebied echter geen sprake van een stilstaande 
LLVmi~g: geïntegreerd (voor r = Û,7R, ip = IT) over een cyclus is de 

gemiddelde snelheid positief. Uit figuur 3.13 blijkt, dat in de buurt van de 
zijwanden tijdens de systole diverse pieken in de axiale snelheden optreden. 
Ze zijn met een pijl aangegeven. Dit zijn volgens Ku de eerste aanwijzingen 
voor de zich ontwikkelende helix-strukturen, Dit zal in het nu volgende 
worden toegelicht, waarbij de redenering van Xu gevolgd zal worden. De 
snelheid in de buurt van de wanden heeft twee componenten (axiaal en 
tangentiëel). goed te kunnen begrijpen hoe de stroming zich ontwikkelt, 
moeten dan ook de axiale snelheidsprofielen uit figuur 3.13 tegelijk met de 
tangentiële profielen uit figuur 3.14 bekeken worden. Het blijkt dan, dat 
een klein axiaal snelheidspiekje in de buurt van de zijwanden (fig. 3.13a, 
zie pijl op de voorgrond) in het begin van de systole zich ontwikkelt tot 
een piek in de tangentiële snelheid (fig. 3.14) tijdens de piek-systole. De 
tangetiële piek vertegenwoordigt volgens Ku de vorming van sterke 
tangentiële wervels die in een spiraal zijn gericht van de apex, langs de 
zijwanden naar de binnenwand. De tangentiële helices worden sterker en meer 

- Interna, - - - - - - 

Om 
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(a9 xi. = 0.9 

FIGUUR 3.15: Schematische weergave van de vorm en grootte van de 
terugstroomgebieden (gearceerd) in de interna als zij hun maximale 
grootte bereikt hebben. a: Xi = 0,9D, terugstroomgedeelte: 25%; &: Xi 
= 1,8D, terugstroomgedeelte: 50% (Hu, 1983). 

axiaal gericht tijdens de late systole als de tweede axiale snelheidspiek 
zich in de buurt van de wand ontwikkelt (zie pijl in fig. 3.13b). Het “dal“ 
van negatieve axiale snelheden in figuur 3 . 1 4  bevestigt dat de helices die 
ontstaan, gepaard zijn ten opzichte van het symmetrievlak. Bovendien blijven 
de helices tijdens de diastole bestaan. Git blijkt uit het niet nul zijn van 
de tangentiële snelheden in die periode. 
- c _-_-_-_ Interna, Xi = 1,8D (fig. 3.16-3 .19) :  midden in de sinus treden eveneens 
iiegâtieve snelheclen op in het gebied i n  de bwït van de binnenwand van de 
interna. De stromingsrichting keert hier a l  om tijdens de piek-systole en 
blijft Can negatief gedurende de gehele verdere cyclus (zie figtiren 3.16 e d  

FIGUUR 3.16: Axiale snelheden als funktie van de tijd en van de 
ïadiële positie in het vlak van de vertakking in het midden van de 
sinus (Xi = 1,8D, Kul 1983) 
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8 

PHASE 

FIGUUR 3.17: Axiale snelheid als funktie van de tijd voor Xi = 1,8D en 
r = 0,8 R (halverwege de sinust in de buurt van de binnenwand). De 
gemiddelde waarde is -0'64 cm/s (Hu, 1 9 8 3 ) .  

FIGUUR 3 . 1 8 :  Axia le  srielheid als  funktie van de tijd en radiëie 
positie in het vlak loodrecht op de vertakking in het midden van de 
sinus (Xi = 1,8D, Ku, 1983) .  

FIGUUR 3.19: Tangentiële snelheid als funktie van de tijd en radiële 
positie in het vlak loodrecht op de vertakking in het midden van de 
sinus (Xi = 1,8D, Ku, 1983) .  
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3.17). De over een periode gemiddelde snelheid is, in de buurt van de 
binnenwand (r = 0,8 RI, negatief. Het gedeelte waar negatieve axiale 
snelheden optreden, beslaat hier de helft van het doorstroomde oppervlak 
(zie figuur 3 . 1 5 ) .  Dit heeft tot gevolg dat de snelheden aan de buitenwand, 
ten einde toch een positief debiet te bereiken, erg groot worden, maar wel 
slechts beperkt blijven tot een relatief klein gebied. 

Op dezelfde manier als hiervoor beschreven is uit de snelheidsprofielen in 
figuur 3.18 en 3.19 te zien dat bij de zijwand achtereenvolgens de 
ontwikkeling optreedt van axiale, tangentiële en weer axiale helices. Ze 
zijn groter en sterker dan die bij Xi = 0,9D en bovendien zijn ze verschoven 
naar de buisas. In deze grotere helices bevinden zich volgens Ku hechte, 
centraal gelegen kleinere helices [r = 1 0 , 4  RI. Zij ontstaan tijdens de 
piek-systole. Dit is echter niet (duidelijk) zichtbaar in de door hem 
gepresenteerde snelheidsprofielen. Ze zouden volgens hen wel zichtbaar zijn 
in de foto's van de waterstofbellen en wel als "hechte, hoge snelheids- 
spiralen" die stroomopwaarts zouden bewegen. 

FIGUUR 3 . 2 0 :  Axiale snelheid in de interna als funktie van tijd en 
radiiile p o s i t i e  in het v lak  van de vertakkiarg (Xi = 3,2E, Xu, 1983,:) 

FIGUUR 3.21:  Axiale snelheid in de interna als funktie van tijd en 
radiëfe positie in het vlak loodrecht op de vertakking (Xi = 3,2D, Ru, 
1 9 8 3 , l )  
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FIGUUR 3.22: De tangentiële snelheid in de interna als funktie van de 
tijd en radiële positie in het vlak loodrecht op de vertakking. De 
pijl wijst aan waar de coherente strukturen zichtbaar zijn (Xi = 3,2D, 
Xu, 1983). 

- d _----- Interna, - Xi = 3,2D (fig. 3.20-3.22): aan het einde van de sinus is e r  geen 
terugstroomgebied meer. Wel bestaan er zogenaamde "coherente strukturen". 
Met een coherente-struktuur bedoelt Xu een stromingsinstabiliteit, die naar 
verwachting gevolg is van grote snelheidsgradiënten i n  de buurt van de 
buisas. Ze ontstaan tijdens de late systole en blijven ongeveer 1/12 periode 
bestaan. Ze zijn het best zichtbaar in de snelheidsprofielen, gemeten in het 
vlak loodrecht op de vertakking (fig. 3 . 2 1  en 3 . 2 2 ) :  in het axiaal profiel 
als een scherpe piek en in het tangentieel profiel als een serie "kammen", 
gesuperponeerd op de hoofdwervel, die zich uitstrekken over de gehele 
diameter. Het blijkt, uit studies aan de wandschuifspanning, dat deze 
strukturen langzaam stroomopwaarts bewegen. Deze beweging is het gevulg van 
de ligging van die struktuur in het terugstroomgebied, hetgeen zelf 
stroomopwaarts beweegt. Ze worden, volgens Xu, later afgebroken onder 
invloed van de viscositeit. Deze coherente strukturen bestaan in elke 

een 

FIGUUR 3.23: Het tegelijk geregistreerde verloop van de snelheid in de 
buurt van de binnenwand van de interna in de sinus (getrokken curve) 
en van het debiet in de communis (gestippelde curve) als funktie van 
de tijd (Ku, 1983). 
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FIGUUR 3 . 2 4 :  Axiale snelheid 
van de radiele positie in het 
1983, i )  

fa) 

FIGUUR 3.25: Axiale snelheid 

in de externa als funktie van tijd en 
vlak van de vertakking {Xe = 1,8D, Xu, 

tb) 

in de externa als funktie van tijd en 
van de radiële positie in het vlak loodrecht op de vertakking (Xe = 
1,8D, Ku, 1983,l). 

afzonderlijke golfvorm en hebben, zo blijkt uit het vermogensspectrum, een 
frequentie van ongeveer 3 Hz, overeenkomende met ongeveer 25 Hz in het 
menselijk lichaam. Het axiale snelheidsprofiel geeft tijdens de piek- 
systole op de buisas een relatief minimum te zien. Dit zou volgens Ku een 
gevolg kunnen zijn van het stroomopwaarts gelegen terugstroomgebied: het 
minimum blijft namelijk even lang bestaan als dat terugstroomgebied. Verder 
blijkt dat de snelheid in de buurt van de binnenwand van de sinus ongeveer 
het stroomopwaartse verloop van het debiet (in de communis dus) te volgen 
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FIGUUR 3 .26 :  Tangentiële snelheid in de externa als funktie van tijd 
en van de radiele positie in het vlak loodrecht op de vertakking (Xe = 
1,8D, Ku, 1 9 8 3 , l )  

FIGUUR 3 . 2 7 :  Axiale snelheid in de externa als funktie van tijd en 
van de radiele positie in het vlak van de vertakking (Xe = Q,9D, Xu, 
I 9 8 3 , l )  

(zie figuur 3 .231 .  
- e Externa, ------- Xe = 1,8D (fig. 3 .24-3 .26 ) :  in de externa treden sterke 
snelheidsvariaties op ten gevolge van het taps toelopen ervan en de sterke 
afname van de massastroom tijdens de diastole, hetgeen de debietverdeling 
sterk verandert. De profielen zijn nogal afgeplat en enigzins scheef naar de 
buitenwand (apexzijde) toe. Ook hier treedt, net als in de interna, op de 
buisas een relatief minimum op. Dat hangt waarschijnlijk samen met een 
stroomopwaarts gelegen terugstroomgebied (maximaal 12% van het lumen, zie 
fig. 3 . 2 7 )  en doordat volgens Ku wervels in de buurt van de wand meer axiaal 
gericht worden tijdens de late systole, hetgeen de snelheid aan de wand 
verhoogt. Dit laatste zou volgens Xu moeten volgen uit figuur 3 - 2 6 .  

Schuifspanninqen. 
Ku heeft ook de wandschuifspanningen berekend. Hij deed dat door van de 

gemeten snelheidsprofielem de verhouding qAu/Ar te bepalen. Het blijkt dat 
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FIGUUR 3.28: Verloop van de wandschuifspanning als funktie van de tijd 
langs de communis-interna binnenwand (Xi = 1,12D, Hu, 1983). 

in de communis de wandschuifspanning, T, de debiet-golfvorm nauwkeurig 
volgt. Langs de communis-interna binnenwand blijken er in de tijd twee 
minima op te treden (fig. 3.28). Uit een nauwkeurige analyse van de beweging 
van deze minima als funktie van de tijd en een vergelijking met de 
waargenomen stromingspatronen, concludeert Xu dat er een een gevolg is van 
het separatiegebied en &en het gevolg van een coherente struktuur. Ze vallen 
samen in het midden van de sinus, Xi = 1,8D. Langs de andere binnenwand 
blijkt een zeer klein terugstroomgebied te bestaan gedurende een korte 
periode (fig. 3.27: .  
Om de schuifspanning langs de zijwanden te beschrijven, dienen twee 

coiiiponenten berekend te worden. Blijft in de exteïnâ de richting van T langs 
de zijwanden constant op 20' ten opzichte van de buisas, in de interna 
ondervindt T grote veranderingen in grootte en in richting als funktie van 
de tijd, vooral tijdens de systole en met name in het gebied tussen Xi = 
0,9D en 1,8D. Daar is, tijdens de fase van toenemend debiet, T axiaal 
gericht. Daarna treedt er een piek op in de tangentiële snelheid, waardoor T 
over een hoek van 66' draait naar een richting bijna loodrecht op de buisas. 
Tijdens de fase van afnemend debiet treedt een axiaal gerichte spanningspiek 
op, tegelijk met de al bestaande tangentiële spanning. Hierdoor keert T 
terug naar een richting die een hoek van 30' maakt met de buisas. Tijdens de 
diastole tenslotte varieert de richting van T om een gemiddelde van 35' met 
de buisas. Voor Xi = 2,73D heeft T een geheel ander karakter ten gevolge van 
het taps toelopen van de buis. Er zijn tijdens de systole hoge waarden voor 
T ,  terwijl in de late systole tekenen van coherente stïukturen zijn waar te 
nemen. Ter hoogte van Xi = 3,2D is T bijna overal axiaal gericht met een 
hoge absolute waarde. De tangentiele component is klein, met hoog-frequente 
"spikes" w t  = 56' en 90' (late systole). Deze spikes duiden volgens tussen 
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Polar Pulsatile Shear Stress 

(den) Max Min Mean 

Common Carotid O 29 3 8 
90 2s 3 9 

110 2s 3 7 

2 Positisn (y> (dynealcm 1 

Pror. hto  Carotid O 50 17 25 
(X, = -30) 90 ll I 4 

188 5 -6 -. 5 

Midpt. Carotid O 4i 10 17 
Sinus w 30 5 8 

(Xi = 1.801 180 6 -1 3 -a65 

Dismal kit 0 -  109 35 45 

Carotid M 70 23 29 
(Xi = 3-20] I80 49 16 20 

Steady Shear Stress 

íciynes/cm2) 
Re=dOO Rc=400 

l i  5 

12 

100 
10 

- D  9 

72 

26 
-2 

123 
66 
40 

I 4  

4 
-.9 

18 

6 

-. 1 

30 

46 
24 

External Carotid O 56 4 14 
(Xe iD 1.80) 90 73 5 17 

1180 3% f) 44 6 

- 

TABEL 3.2: Wandschuifspanningen voor stationaire en pulserende 
stromingen in de halsslagadervertakking. Voor een verklaring van de 
gebruikte symbolen, zie figuur 3.9 en 3.10 (ku, 1983). 

Ru op een afbraak van de tangentiële wervels tot coherente strukturrn. 
Tenslotte i s  langs de binnenwand de richting van T uniaxiaal en de grootte 
ervan hoog. Het een en ander is weergegeven in tabel 3 . 2 ,  waarin ook de 
waarden voor een stationaire stroming zijn weergegeven. 

3 , 3 .  Camenvattina. 

Voor de instationaire stroming in een vertakking zijn in feite alleen de 
experimentele resultaten van Ku interessant. De schaarse numerieke studies 
bevestigen voor twee dimensies globaal het experimentele beeld. De 
belangrijkste conclusies worden hier nogmaals weergegeven. In de communis 
treedt een volledig ontwikkelde rechte-buis-stroming op. In de interna 
treden bij de apex hoge axiale snelheden op die stroomafwaarts gericht zijn. 
Aan de binnenwand van de interna, in de sinus, is de stroming tijdens het 
begin van de systole stroomafwaarts gericht, terwijl tijdens de pieksystole 
een gebied met negatieve axiale snelheden ontstaat. Dit gebied neemt tijdens 
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de verdere systole toe in grootte en tijdens de diastole weer af. Het blijkt 
geen recirculatiegebied te zijn. Daarnaast treden er in de sinus 
spiraalvormige strukturen op, die beginnen bij de apex en dan via de 
zijwanden naar de binnenwand lopen. Deze spiralen veroorzaken grote 
snelheidsgradienten die, in het stroomafwaartse gedeelte van de sinus, 
overgaan in wat Ku (1983) coherente strukturen noemt (zie pag. 4 5 ) .  In de 
externa wordt de stroming voornamelijk bepaald door het taps toelopen van 
het vat. Hierdoor wordt het snelheidsprofiel enigzins afgeplat. Verder is 
het snelheidsprofiel enigzins scheef naar de buitenwand van de externa (dit 
is de apex-zijde) toe gericht. 
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4 .  Conclusies en voortaana. 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van studies aan instationaire 
stromingen in een bocht en in de halsslagadervertakking met elkaar 
vergeleken worden. Aan de hand daarvan zal de voortgang van dit onderzoek 
besproken worden. Voor samenvattingen van de stromingsverschijnselen in 
bochten en vertakkingen afzonderlijk wordt verwezen naar de paragrafen 2 . 3  
respektivelijk 3 . 3 .  

4.1. Veraeliikina van de stromina in een bocht en in een vertakkina. 

Vergelijking van de stromingsverschijnselen in beide situaties leert dat 
er een aantal overeenkomsten bestaan, maar ook een aantal wezenlijke 
verschillen. De meest in het oog springende verschijnselen zijn wel het 
optreden van een terugstroomgebied en de verschuiving van het maximum in de 
axiale snelheid naar de buitenbocht. Verder is er in beide gevallen sprake 
van een inloopstroming. In het nu volgende zal eerst worden ingegaan op het 
axiale snelheidsveld en vervolgens op de secundaire stromingen. 

a Axiale-s-~orninss~elb: het is gebleken dat in beide gevallen in de 
binnenbocht een gebied met negatieve axiale snelheden en lage 
schuifspanningen optreedt. Dit terugstroomgebied beslaat in beide gevallen 
maximaal de helft van het doorstroomde oppervlak. Verschillen zitten in het 
moment waarop de negatieve snelheden vooï het eerst in de cyclus beginnen op 
te treden: in een bocht ontstaan die pas tijdens de fase van afnemend 
debiet, terwijl ze in de vertakking al ontstaan in de fase van toenemend 
debiet. Dit wijst dìiidelijk OP verschillende ooïzakin vooï Ce tertigstroming: 
in een bocht is het de responsie op de opgelegde drukgradiënt. In de 
vertakking is de teïugstroiìiing waarschijnlijk eerder een cjevolg van de 
plotselinge verwijding van het lumen (de sinus). Deze situatie vertoont 
enige gelijkenis met de stroming achter een stapvormige verwijding c.q. een 
blokje in een overigens rechte buis. In deze situatie wordt, achter de stap 
OS het blokje, tijdens de gehele cyclus een terugstroming gevonden (Vial, 
1984). De grootte van het terugstroomgebied neemt daarbij al toe tijdens de 
fase van toenemend debiet. Dit is in overeenstemming met hetgeen Hu (1983) 
vond bij zijn visualisatie-experimenten. Dat de terugstroming niet verdwijnt 
tijdens het begin van de fase van toenemend debiet, is volgens Ku een gevolg 
van de vorm van de sinus, die bij die experimenten afweek van die welke hij 
gebruikte bij zijn laser-Doppler-metingen. 
Verder blijkt in beide gevallen het maximum van de axiale snelheid naar de 

buitenbocht te verschuiven. In de bocht is dat een gevolg van de secundaire 
stromingen. In de vertakkingen is dat echter meer een gevolg van de 
aanwezigheid van de flowdivider, die het oorspronkelijke profiel in tweeen 
splitst. Pas in de meer stroomafwaartse gedeelten van de interna (en 
externa) is het een gevolg van de secundaire stromingen. Het bij de bochten 
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gevonden stroomopwaartse effekt van de bocht, is bij de vertakking niet 
waargenomen. Dit is mogelijkerwijs een gevolg van feit dat in de vertakking 
de diverse dimensieloze parameters een andere waarde waarde hebben dan in 
een bocht. Mullin (1980,l) vond namelijk dat voor Deangetallen groter dan 26 
er in bochten eveneens geen stroomopwaarts effekt optreedt. Het Deangetal in 
de vertakking is van de orde 100, hetgeen daarmee in overeenstemming is. 

- b Secundair ----------------- strominqsveld: ----- in zowel de bocht als de vertakking treedt een, 
ten opzichte van het symmetrievlak, gepaarde tangentiële stroming op, die 
langs de wand van de buitenbocht naar de binnenbocht gericht is. Dit duidt 
op een Dean-type secundaire stroming. Indien de axiale component daarbij 
opgeteld wordt, zijn in beide gevallen spiraalvormige stromingspatronen te 
zien, waarbij vloeistof met een hoge axiale snelheid naar de buitenbocht 
wordt getransporteerd en vloeistof met een lage axiale snelheid naar de 
binnenbocht. Het verschil met de bocht onstaat in de vertakking door het 
feit dat de interna, na de verwijding, weer taps gaat toelopen. Hierdoor 
ontstaan, tijdens de fase van afnemend debiet , grote snelheidsgradiënten die 
op hun beurt weer leiden tot een afbraak van de tangentiële stroming tot 
zogeheten coherente strukturen. Deze zijn in bochtstromingen niet 
waargenomen. Bovendien gaat de interna vrij snel na de sinus over in een 
rechte buis zodat de secundaire stromingen geen tijd krijgen zich te 
ontwikkelen. 

Concluderend kan dan ook gesteld worden dat de stromingen in een bocht en de 
halsslagadervertakking slechts op het eerste gezicht enige gelijkenis 
vertonen. analyse van deze stromingen brengt aan het licht dat 
de oorzaken van de stromingsverschijnselen voor bochten en vertakkingen 
verschillend zijn. De inloopstroming in de interna is slechts gedeeltelijk 
e m  soort inloopstroming in een bochtsettie, ma2z vooï het andere deel heeft 
het een geheel eigen karakter, bepaald door de aanwezigheid van de sinus en 
de f low-divider. 

Nauwkeurige 

4 . 2 .  Yoortsans van het onderzoek. 

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat op het gebied van instationaire 
stromingen in drie-dimensionale vertakkingen weinig onderzoek is gedaan. 
Bovendien is binnen het project "Atherosclerose" wel onderzoek gedaan naar 
stationaire stromingen in de halsslagadervertakking en instationaire 
stromingen in een tweedimensionaal model daarvan, maar nog niet naar 
instationaire stromingen in een drie-dimensionaal model. Vandaar dat er is 
gekozen voor een -eventueel verkennend- onderzoek naar dat laatste. Daarbij 
zal begonnen worden met het op qualitatieve wijze visualiseren van de 
stroming in een vijf-op-een-model van de halsslagadervertakking. Daarbij zal 
met name gekeken worden naar het gebied waar terugstroming verwacht wordt. 
Dit zal gedaan worden met behulp van een methode waarbij inkt in de stroming 
zal worden geïnjecteerd. De gebruikte golfvorm zal een halve sinus zijn, met 
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daarop gesuperponeerd een stationaire component (zie fig. 3.5). De 
parameters zullen zo worden gekozen dat ze overeenstemmen met de natuurlijk 
situatie (zie par. 3 . 2 . 2 . ) .  Op deze manier zullen de resultaten 
vergelijkbaar zijn met die van Ku (1983,1984). 
in een een-op-een-model van de halsslagadervertakking zullen vervolgens 

laser-Doppler snelheidsmetingen uitgevoerd worden, waarbij de resultaten van 
de visualisatie-experimenten als ondersteuning kunnen dienen bij de 
interpretatie van de resultaten. De stromingsomstandigheden zullen hierbij 
identiek gekozen worden aan die bij de visualisatie-experimenten. Gezien de 
beschikbare tijd zal de nadruk hierbij liggen op het meten van de axiale 
component. Ook zal aandacht worden besteedt aan de presentatie van de 
resultaten. Het is de bedoeling deze te presenteren op een zelfde wijze als  
Ru dat doet (zie bijvoorbeeld fig. 3 . 1 1 ) .  De metingen hebben dan tevens het 
uittesten van de programmatuur tot doel. 
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Appendix. 

Pulserende strominsen: oplosmethoden. 

In 
de 
langs 
de grenslaag-benadering behandeld worden. 

deze paragraaf zullen een tweetal oplosmethoden aan de orde komen voor 
van de grenslaag in geval van een instationaire stroming 

een lichaam. Maar alvorens in te gaan op die oplosmethoden, zal eerst 
vergelijkingen 

3 oe-srenslaasIbenaaerins : 
Voor hoge waarden van het Reynoldsgetal wordt er van uitgegaan dat de 

dikte 6 ,  van de grenslaag, waar de wrijvingskrachten niet verwaarloosd mogen 
worden, klein is ten opzichte van de lengtemaat, L, van het voorwerp ( 6  < <  
Ll. Beschouwd worden alleen grenslagen langs oppervlakken met een grote 
kromtestraal. De x-as wordt gericht langs het oppervlak. 

nu de orde van grootte schatten van diverse termen in de Navier- 
Stokes vergelijking. Stel V de hoofdstroomsnelheid, zodat de x-component van 
de snelheid, u, van de orde V zal zijn en dus (uit de 
continulteitsvergelijking) v van de orde Vi. Dan is 

We gaan 

en 

Wordt dit voor alle termen in de Navier-Stokes vergelijking gedaan, dan 
vinden we (twee-dimensionaal, geen zwaartekracht, Q constant), als we-even 
afzien van de instationaire termen: 

( A .  lbf 

Hieruit blijkt, dat, onder de voorwaarde 6 < <  L, in beide vergelijkingen de 
a2/ax2-term is te verwaarlozen. Daar er van uit is gegaan, dat in de 
grenslaag de traagheidskrachten van dezelfde orde van grootte zijn als de 
visceuze krachten, zien we dat: 

zodat deze benadering inderdaad alleen geldt voor Re > >  1. In de 
vergelijking (A.1b) voor het krachtenevenwicht in de richting loodrecht op 
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de hoofdstroming zijn de termen een faktor 6/L kleiner dan die in de 
vergelijking (A.la). Dan is ook ap/ay te verwaarlozen, zodat de druk in de 
doorsnede loodrecht op de hoofdstroming constant is en gelijk aan de druk op 
de buitenrand van de grenslaag: 

Daarnaast volgt ook nog uit (A.3) dat de drukgradiënt, dp/dx, in de 
grenslaag gelijk i s  aan de drukgradient juist buiten de grenslaag. Het 
drukverloop de grenslaag is dus in de differentiaalvergelijking voor de 
grenslaag geen onbekende meer; alleen u en v zijn nog onbekend. Daarvoor 
gelden dus de navolgende grenslaagvergelijkingen (inclusief de 
tijdsafhankelijke termen), die naar Prandtl zijn vernoemd: 

in 

en 

au + av = o axv 

(A.4) 

(A.5). 

b StQgiQqsrekeniQq: 
Deze methode houdt in, dat oplossingen worden ontwikkeld naar machten van E:  

Hierig vcrme:: zo er: vo Oe stationaire component en u -  1 en v -  1 eer - - -  oscillatie 
daaromheen. E is een parameter die klein gekozen wordt. Een streepje boven 
u1 en v1 betekmt dat de complex geconjugeerde genomen moet werden. Isvullen 
in de Navier-Stokes vergelijkingen, verzamelen van termen van de orde E en 
het vervolgens nemen van de klassieke stap in de grenslaagbenaderings- 
methoden: Re > >  1 en Y = yJRe, Vo = voJRe, levert de reeds genoemde 
grenslaagvergelijkingen (A.4) en ( A . 5 )  voor u. en vo op. Als daarnaast de 
termen van de orde E verzameld worden, levert dat soortgelijke 
vergelijkingen voor u? en v1 op. De voorwaarde waaraan daarbij wel voldaan 
moet zijn, is dan dat de grenslaagbenadering geldt voor zowel de stationaire 
component van de stroming, met karakteristieke lengtemaat L ,  als voor de 
oscillerende component, met karakteristieke lengtemaat L1 = U,/w, waarin U, 
een afschatting is voor uo. Dat wil zeggen: 

O 

2 quo¶ 
Re1 = - V = - WV en Re = - urnOL > >  1 

V 
u, > >  1 ( A . 7 ) .  

Als de storingsrekening wordt voorgezet tot de orde dan worden de 
vergelijkingen voor de tweede harmonischen van de amplitude en voor de 
"niet-lineaire"- of "stationaire"- streamingbijdragen gevonden. Streaming is 
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de tijdconafhankelijke responsie van de grenslaag op externe oscillaties. 
Het is een niet-lineair effekt, dat zijn oorsprong vindt in de yeqrady-term 
in de Navier-Stokes vergelijking. Voor de vergelijkingen voor de streaming 
geldt een zelfde karakteristieke lengte L als voor de hoofdstroming (want 
beiden zijn stationair), maar een nieuwe karakteristieke snelheid Us 
(Telionis, 1981): 

2 us = U,/(wL) 

2 2 2 2 zodat de voorwaarde a uslax < <  a us/ay leidt tot: 

2 u, - > >  1 wv 

( A . 8 )  I 

IA.9) 

Dit is dezelfde voorwaarde als die bij het oscillerende gedeelte van de 
stroming. Dus als de grenslaag-benadering geldig is voor de oscillerende 
gedeelte van een instationaire stroming, is die dat ook voor het stationaire 
streaminggedeelte ervan. Daarnaast moeten de termen van de orde 1/Re, die 

O verwaarloosd werden bij de vergelijkingen op het O ( &  1-nivo, klein zijn ten 
opzichte van de tweede orde correctie-termen. Dat wil zeggen: 

zodat tenslotte met behulp van (A.8) moet gelden: 

(A.11). 

Deze 
Een soargelijke eis blijkt ook te gelden voor Re (zie Telionis 1981). 

voorwaarde legt beperkingen op aan de keuze van E bij een gegeven Rel. 

c oi-methoae_~a--miaaelen : 
Deze methode, onder anderen beschreven door Lin (19561, is vooral geschikt 
voor problemen waarin turbulentie voorkomt. Hierbij worden alle 
instationaire grootheden als de som van hun tijdgemiddelde en zuiver een 
instationair stuk met tijdgemiddelde nul beschouwd. Door dit in te vullen in 
de continuiteits- en Navier-Stokes-vergelijking en deze te middelen over de 
tijd, worden de vergelijkingen voor de gemiddelde stroming verkregen. Deze 
verschillen van die van de stationaire stroming door de termen met 
gemiddelden van produkten van instationaire termen (bijvoorbeeld: 
üaü7axtlJd). Worden deze vergelijkingen nu afgetrokken van de 
oorspronkelijke continuiteits- en Navier-Stokes-vergelijking, dan resulteren 
de vergelijkingen voor het zuiver instationaire gedeelte. De vergelijkingen 
voor de 'gemiddelde' stroming en die voor de zuiver instationaire stroming 
zijn gekoppeld, zodat benaderingen gevonden moeten worden. Dit wordt gedaan 
door te Veronderstellen dat w groot zal zijn. We veronderstellen vervolgens 
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dat de tijdafgeleiden dan ook groot zullen zijn en dat die gelijk zijn aan 
de visceuze term. Op die manier kunnen de niet-lineaire termen buiten 
beschouwing gelaten worden, ook al is de amplitude van de oscillatie niet 
noodzakelijk klein. Er ontstaan dan twee vergelijkingen die alleen zuiver 
instationaire termen bevatten. De oplossing daarvan kan dan ingevuld worden 
in de vergelijkingen voor de stationaire termen, die dan op hun beurt 
opgelost kunnen worden. Overigens is deze methode dus alleen geldig voor 
grote frequenties en wordt de oplossing middels een grove schatting voor het 
oscillerende gedeelte opgelost. Daar er echter geen beperkingen opgelegd 
worden aan de amplitude van de oscillatie, is de methode zeer geschikt voor 
de berekening van niet-lineaire effekten zoals het streaming-effekt. 
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Samenvattinu. 

In het kader van het interafdelingsproject ‘Atherosclerose’ is een studie 
uitgevoerd naar het instationaire stromingspatroon in de 
halsslagadervertakking. Hiertoe zijn visualisatie-experimenten en laser- 
Doppler-snelheidsmetingen uitgevoerd in modellen van de vertakking. De 
parameters zijn zo gekozen dat de situatie in vivo zo goed mogelijk benaderd 
wordt. De resultaten van de metingen zijn vergeleken met literatuurgegevens. 
De visualisatie is uitgevoerd in een 5: l  model. De indikatoren waren inkt 

en thymolblauw. Het debietverloop bestond uit een halve sinus gedurende de 
ene helft van de periode en uit een stationair debiet gedurende de andere 
helft. De laser-Doppler-metingen zijn uitgevoerd in een 1:l model. Het 
debietverloop beschreef een sinus met een stationaire component. Er zijn 
uitsluitend axiale snelheidsprofielen in het symmetrievlak gemeten. De 
resultaten van beide experimenten samen geven een beeld van het stromings- 
patroon in het symmetrievlak. Daaruit blijkt, dat er in de bulbus een groot 
gebied met negatieve snelheden optreedt. Het ontstaat halverwege de 
versnellingsfase en neemt toe in grootte tot het einde van de vertragings- 
fase. Op 
Daarna neemt de grootte ervan weer snel af. Het tijdstip waarop de negatieve 
snelheden weer geheel zijn verdwenen, is afhankelijk van het. verloop van het 
debiet in de tijd. Verder is gebleken dat de verblijftijd van de meeste 
deeltjes in de bulbus 66n periode bedraagt. Tevens blijkt er in de bulbus 
een gecompliceerd drie-dimensionaal stromingspatroon aanwezig te zijn. 
De gevonden resultaten zijn ten dele in overeenstemming met de literatuur- 

gegevens. De verschillen betreffen voornamelijk de tijdstippen waarop de 
negatieve snelheden ontstaan en weer verdwijnen. Deze verschillen zijn 
waarschijnlijk te verklaren door verschillen in de parameters ep. de meeton- 
nauwkeurigheden. 

dat moment beslaat dit gebied maximaal 60 à 70% van de doorsnede. ~~ 
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1 .  Inleidim. 

1 . 1 .  Probleemstellina. 

In het interafdelingsproject "Atherosclerose" wordt de mogelijkheid 
onderzocht van een vroegtijdige opsporing van een vernauwing (stenose) in 
een (slag-)ader. Het onderzoek richt zich daarbij op de halsslagader- 
vertakking. Zo'n vernauwing heeft onder andere tot gevolg dat het 
stromingspatroon zal veranderen. Aan de hand van een analyse van het 
stromingspatroon is het dan mogelijk, een uitspraak te doen over het al dan 
niet aanwezig zijn van een vernauwing. 
Binnen het project wordt, zowel numeriek als experimenteel, systematisch 

onderzocht hoe het stromingspatroon in de vertakking verandert als de 
geometrie en het vernauwingspercentage gevarieerd worden. In de numerieke 
tak van het project wordt dit gedaan door de Navier-Stokes vergelijking, met 
behulp van een eindige elementen-methode, op te lossen, terwijl in de 
experimentele tak snelheidsmetingen in modellen gedaan worden met behulp van 
ultrasoon- en Paser-Doppler-technieken. Dit afstudeerwerk is uitgevoerd 
binnen de experimentele tak van het project. 

Fiuuur 1 . 1 :  De geometrie van de halsslagadervertakking, bepaald aan de 
hand van een honderdtal angiogrammen (Bharadvaj, 1982) .  

De geometrie van de halslagadervertakking is weergegeven in figuur 1 . 1 .  
Het verloop van het debiet als funktie van de tijd is weergegeven in figuur 
1 . 2 .  Volgens Bharadvaj (1982)  is het over de tijd gemiddelde Reynoldsgetal, 
betrokken op de communisdiameter, 380 en de piekwaarde 1200. Uit de - 
overigens schaarse- literatuurgegevens blijkt, dat het stromingspatroon een 
sterk drie-dimensionaal karakter heeft. Verder wordt het gekenmerkt door het 
optreden van een relatief groot terugstromingsgebied in de verwijding van de 
grootste tak (de interna). Om een beter inzicht te krijgen in dit complexe 
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Fiuuur 1.2: Het debietverloop in de tijd, zoals dat voorkomt in de 
communis (Bharadvaj, 1982). 

stromingsprobleem, is in dit afstudeerwerk een oriënterende studie uit- 
gevoerd aan een instationaire stroming in een normal =onvernauwde) hals- 
slagadervertakking. De studie omvat een uitgebrei iteratuuronderzoek, 
een visualisatiestudie aser-Doppler-snelheidsmetingen. 
Het verslag van he iteratuuronderzoek, waarin de stroming in een 

vertakking vergeleken is met die in een bocht, vormt het eerste deel van dit 
afstudeerverslag (Versteijlen, 1985). In dit tweede deel wordt hiervan, in 
paragraaf 1.2, slechts een samenvatting gegeven, aangevuld met een korte 
beschrijving van de metingen van Rindt ( 1 9 8 5 ) .  De visualisatiestudie, die in 
hoofdstuk 2 wordt beschreven, is uitgevoerd in een 5:l model van de 
vertakking. Hierbij zijn inkt en thymol-blauw als indicatoren gebruikt. Er 
is daarbij getracht een indruk te krijgen van de drie-dimensionale 
stromingspatronen en van de vorm en grootte van het terugstroomgebied in de 
belbus. De laser-Dogplea-snelhe~~~~etingen, die in hoofdstuk 3 worden 
beschreven, zijn uitgevoerd in een 1:l model. Hierbij is de axiale 
snelheidscomponent in het symmetrievlak gemeten. De resultaten worden 
vergeleken met de visualisatie-experimenten en met de metingen van Rindt 
(1985) en Ku (1983). In hoofdstuk 4 worden de uiteindelijke conclusies 
opgesomd en worden suggesties gedaan voor verder onderzoek. 

1 . 2 .  Samenvattinu van de literatuurueuevens. 

In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van de instationaire 
stromingsverschijnselen in een vertakking, zoals die beschreven zijn door 
andere auteurs. Voor een uitgebreider overzicht wordt verwezen naar het 
eerste deel van dit afstudeerverslag. De vergelijking die daar gemaakt wordt 
met een bochtstroming wordt hier niet beschreven. Daarnaast wordt hier een 
samenvatting gegeven van het onderzoek van Rindt (1985), dat niet in het 
eerste deel is opgenomen. 
Vanwege het uitermate gecompliceerde karakter van dit stromingsprobleem 

zijn over dit onderwerp geen analytische studies voorhanden. Numerieke 
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berekeningen aan deze stroming beperken zich, voor zover bekend, tot twee 
dimensies. Fernandez e.a. (1976) analyseerden de stroming in een twee- 
dimensionaal model van een symmetrische vertakking, waarvan de hoek tussen 
de takken 90' bedraagt. De opgelegde drukgradient had de vorm G + Ksin(wt - 
0 , 4 4 ) .  Het instantane Reynoldsgetal varieerde daarbij tussen 130 en 173. De 
Womersleyparameter a, gebaseerd op de diameter van de aanstroombuis, was 
1,41 .  De berekeningen voorspellen een terugstroomgebied in de takken, 
waarvan de vorm en grootte sterk varieren met de fase van de drukgradiënt. 
Bovendien voorspellen zij dat het maximum in de axiale snelheid in de takken 
verschuift naar de apexzi jde. De berekenjngen van Rj ndt ( 1  985) bevestigen 
deze resultaten. Hij heeft een eindige-elementen berekening uitgevoerd aan 
een twee-dimensionaal model van de halsslagadervertakking. Het Reynoldsgetal 
varieerde sinusvormig tussen 300 en 800, zoals weergegeven in figuur 1.4a. 
De debietverdeling was 65:35 (1nterna:externa) en de Womersleyparameter 8,5. 
De resultaten van zijn berekeningen stemmen goed overeen met de laser- 
Doppler-snelheidsmetingen die Rindt heeft uitgevoerd in een vergroot ( 2 , 5 : 1 )  
twee-dimensionaal model, bij dezelfde instelling van de parameterwaarden. 
Vandaar dat wordt volstaan met een beschrijving van zijn meetresultaten. Hij 
heeft op vijf plaatsen in de communis, elf plaatsen in de interna en negen 
plaatsen in de externa (zie figuur 1 .3 )  axiale snelheidsprofielen gemeten. 
Uit deze profielen is de vorm en grootte van het gebied met negatieve 
snelheden vastgesteld. Dit is weergegeven in figuur 1.4b. Hieruit blijkt, 
dat deze negatieve snelheden ontstaan tijdens het laatste deel van de 

Fiuuur 1.3: De plaatsen in de vertakking waar Rindt (1985) 
snelheidsprofielen heeft gemeten. 



- 7 -  

a - 
Tijd 

b - 
Fiuuur 1 . 4 :  Het door Rindt ( 1 9 8 5 )  m.b.v. laser-Dopp,er-snelheidsmetin- 
gen gevonden terugstroomgebied in een twee-dimensionaal model. 3: De 
golfvorm voor het debiet; b: de contouren van het terugstroomgebied. 

versnellingsfase (tussen T 1 3  en T 1 7 ) .  Het gebied waar deze negatieve snel- 
heden optreden, het zg. terugstroomgebied, neemt toe in grootte tot de fase 
is bereikt, waarin het debiet minimaal is. Het terugstroomgebied beslaat dan 
in het midden van de bulbus ongeveer de helft van de doorsnede. Tijdens de 
versnellingsfase neemt de grootte van dit gebied snel af. Op t = T 5  zijn de 
negatieve snelheden geheel verdwenen. 

Ook Ku ( 1 9 8 3 )  vindt iets soortgelijks. Hij verrichtte een visualisatie- 
studie tesamen met laser-Doppler-snelheidsmetingen. De visualisatiestudie 
komt in hoofdstuk 2 aan bod. We beperken ons hier voor het globale beeld tot 

geheel andere golfvorm voor het debiet dan Rindt. Zij is weergegeven in 
figuur 1 . 5 , .  Het gemiddelde Reynoldsgetal in de communis was 300 en het 
maximale Reynoldsgetal 800. De debietverdeling tussen de takken werd met de 
fase van het debiet gevarieerd: tijdens de fase van maximaal debiet was die 
5 5 : 4 5  en tijdens de stationaire fase 9O: lO.  De Womersleyparameter was 4,O.  
Hij heeft axiale snelheden gemeten in het symmetrievlak. Bovendien heeft hij 
in een vlak loodrecht daarop zowel axiale als tangentiële snelheden gemeten. 
Hij deed dat op ékn doorsnede in de communis, drie doorsneden in de interna 
en twee doorsneden in de externa, zie figuur 1.6a. Een typische meting van 

zijn iaser-uoppier-sneineiasmetingen. -*' ~ i j  2 y e m u i n t é  "- b i j  deze metingen eeii 
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Fiauur 1.5: De golfvorm voor het debiet, die Ku gebruikte bij de 
laser-Doppler-snelheidsmetingen (Xu, 1983). 

de axiale component in de interna is weergegeven in figuur 1.6b. Voor de 
andere meetresultaten wordt verwezen naar Versteijlen (1985). Aan de hand 
van de resultaten van deze metingen beschrijft Ku het stromingsveld als 
volgt: in de communis is sprake van een volledig ontwikkelde rechte-buis- 
stroming. In de interna treden bij de apex hoge axiale snelheden op, die 
stroomafwaarts gericht zijn. Aan de binnenbocht van de interna, in de 
bulbus, is de stroming tijdens het begin van de versnellingsfase nog 
stroomafwaarts gericht, terwijl tijdens de fase van maximaal debiet een 
gebied met negatieve axiale snelheden ontstaat. Dit gebied neemt tijdens de 
vertragingsfase toe in grootte en tijdens de stationaire fase (de diastole) 
weer langzaam af. Dit blijkt geen recirculatiegebied te zijn. Daarnaast 
treden in de bulbus spiraalvormige strukturen op, die beginnen bij de apex 
en dan via de zijwanden naar de binnenbocht lopen. Deze spiralen veroorzaken 
grote snelheidsgradienten die, in het stroomafwaartse gedeelte van äe bui- 
bus, overgaan in stromingsinstabiliteiten. In de externa wordt de stroming 
voornamelijk bepaald door het taps toelopen van het vat. Hierdoor wordt het 
snelheidsprofiel enigzins afgeplat. Verder is het snelheidsprofiel enigzins 
scheef naar de apexzijde toe. 



- 9 -  

b - a - 
Fiuuur 1.6: 2:  De plaatsen in het model waar Ku laser-Doppler- 
snelheidsmetingen heeft verricht; b: De axiale snelheid in het 
symmetrievlak op de doorsnede in het midden van de bulbus (Ku, 1983). 
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2. Visualisatie-experimenten 

2 1. Jnleidinq 

Om de meetresultaten van de laser-Doppler-snelheidsmetingen aan een 
instationaire stroming beter te kunnen begrijpen en interpreteren zijn 
visualisatie-experimenten uitgevoerd in een vergroot model (5:l) van de 
halsslagadervertakking. Daarbij is getracht een indruk te krijgen van de te 
verwachten stromingspatronen en met name van de vorm en grootte van het 
terugstroomgebied en de verblijftijden van de vloeistof in de bulbus. 
De experimenten zijn verricht in twee perspex modellen: hen zonder en ken 

met bulbus. De reden daarvoor is dat de vervaardiging van het model met 
bulbus nogal op zich liet wachten, terwijl in het model zonder bulbus al de 
nodige ervaring kon worden opgedaan. De geometrie van de modellen is 
gebaseerd op de door Bharadvaj (1982)  verstrekte gegevens. De metingen zijn 
verricht aan een pulserende stroming. Voor de visualisatie is zowel inkt in 
het kanaal geinjecteerd als een pH-indikator-methode (thymol blauw) 
gebruikt. De voordelen van het gebruik van een continue injectiemethode zijn 
de eenvoud ervan en de goede zichtbaarheid van de visualisatielijn. €iet 
nadeel is dat een strijklijn gemaakt wordt. Dat i a  de verzameling van alle 
materiële deeltjes op een bepaald tijdstip, die voorafgaand achtereenvolgens 
een vast punt in de ruimte zijn gepasseerd. Strijklijnen zijn moeilijker te 
interpreteren dan stroomlijnen of deeltjesbanen, omdat ze de geschiedenis 
van het stromingsveld bevatten en daardoor niet direkt aansluiten bij het 
fysische gevoel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de visualisatie van een 
parallelle waarvan de richting in de loop van de tijd draai-t over 
een hoek (Vossers, 1985, figuur 2 . 1 ) .  De strijklijn heeft precies de 

stroming 

t = to 

F-2.1: Strijklijn en deeltjesbaan in het geval van een parallelle 
stroming waarvan de richting langzaam over een hoek draait (Vossers, 
1985) .  
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tegenovergestelde vorm als de deeltjesbaan. Andere nadelen van het gebruik 
van inkt zijn onder andere de vervuiling van het water, het mogelijke 
verschil in soortelijk gewicht en de snelheid die aan de deeltjes wordt 
meegegeven. 
Daarom is naast inkt ook de thymol-blauw-methode gebruikt (Baker, 1966; 

Merzkirch, Thymol-blauw is een pH-indikator die bij de overgang van 
zuur naar base omslaat van geel naar blauw. De basisvloeistof wordt zo 
aangemaakt dat zij zich aan de zure kant van het omslagpunt bevindt. 
Vervolgens worden twee elektroden in de vloeistof gestoken, waarop een 
spanningsverschil wordt aangebracht. Aan de kathode ontstaat dan een base 
plus waterstofbelletjes, zodat de vloeistof daar blauw kleurt. De blauwe 
vloeistof wordt door de hoofdstroming meegevoerd en er ontstaat een 
strijklijn. Het voordeel van deze methode is dat er geen dichtheidsverschil- 
len tussen de strijklijn en de omringende vloeistof kunnen optreden. 
Bovendj.en wordt aan de deeltjes geen extra snelheid meegegeven. Een ander 
voordeel is dat de verkleuring aan de anode weer ongedaan gemaakt wordt, 
zodat de vloeistof niet verkleurt na lang gebruik. Een nadeel is dat er 
gasbelletjes ontstaan, die de strijklijn verstoren. indien echter de 
elektroden klein genoeg zijn en de spanning op de elektroden klein genoeg 
is, zijn de belletjes verwaarloosbaar klein of er ontstaan zelfs helemaal 
geen belletjes doordat de waterstof direkt in de vloeistof kan oplossen. 

19741. 

2 . 2  De opstellinq 

De gebruikte opstelling is in figuur 2 . 2  schematisch weergegeven, terwijl 
de schaling in tabel 2 . 1  is opgenomen. Het water uit het linker overloopvat 
passeert twee regelbare kleppen. Klep 1 regelt het stationaire deel van het 

Fiauur 2 . 2 :  Schematische weergave van de bij de visualisatie gebruikte 
opstelling. 
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Fiauur 2.3: De werking van klep 2 welke het instationaire deel van het 
debiet regelt. 

iefinitie 

aJ( w/v) 

ustat. V 

model 

6 

400 

1200 

600 

40 

0,03 

0:09 

1. 

werkelijkheid 
(Bharadva], 1982)  
- 

6 

300 

1200 

400 

8 

0,50 

7,85 

3,5. 

Tabel 2.1: De schaling bij de visualisatie-experimenten. De < >  geven 
een tijdsgemiddelde over een periode aan en een streepje ( -1  boven de 
snelheid een gemiddelde over de doorsnede. 
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debiet en klep 2 het instationaire deel. De werking van klep 2 is in figuur 
2 . 3  uitgelegd. Deze bestaat uit twee schijven: één schijf bevat een smalle 
rechthoekige opening en staat stil, de andere schijf bevat drie cirkelvor- 
mige gaten en draait rond, waarbij ze wordt aangedreven door een elektro- 
motor waarvan het toerental regelbaar is. Het debiet kan verder nog geregeld 
worden door de ovesloopvaten hoger of lager te zetten. Vervolgens komt het 
water tot rust i n  een buffervat. Dit bevat een aantal lamellen en zeven om 
eventuele turbulenties uit te dempen. Dan komt de vloeistof via een drie- 
dimensionale contractor in de aanstroombuis. Deze heeft een diameter van 40 
mm en een lengte van 2 meter, hetgeen ruim voldoende is om het aanstroom- 
profiel in de communis volledig tot ontwikkeling te brengen. Voor de 
intreelengte geldt namelijk voor het stationaire deel van de stroming: 

z 0,04.Re.D Linì,st (2.11, 

met D de diameter van het kanaal, terwijl deze voor het instationaire deel 
wordt afgeschat met: 

Lini,osc o (2 .21 ,  

met Umax de maximale gemiddelde snelheid en w de hoekfrequentie (Rindt, 
1985). Invullen van de geschaalde waarden in bovenstaande vergelijkingen 
geeft voor het stationaire deel een intreelengte van 0,77m en voor het 
instationaire deel 0,43m. 
Na de aanstroombuis volgt de meetsectie. Hiervan zijn de uitstroombuizen 

verlengd, om zodoende te voorkomen dat stroomopwaartse effekten van 
verstoringen, veroorzaakt door koppelstukken in de buizen, merkbaar zijn in 
de meetsectie.Hierna komt de vloeistof via twee flexibele slangen in het 
rechtex overloopvat. In die slangen zijn twee schijfjes gemaakt met daarin 
een aantal gaatjes. Er zijn diverse schijfjes beschikbaar, die allemaal een 
vrrrrhillend aantal gaatjes en daarmee een verschillende stromingsweerstand 
hebben. De schijfjes kunnen verwisseld worden, zodat op deze manier de 
debietverdeling tussen de beide takken veranderd kan worden. In het tweede 
overloopvat is in het midden een scheiding aangebracht zodat, met behulp van 
een bekerglas en een stopwatch, het debiet in beide takken afzonderlijk 
bepaald kan worden. Vanuit dit overloopvat komt het water tenslotte in een 
voorraadvat , van waaruit het weer naar het eerste overloopvat gepompt 
wordt. 

2 . 3 .  De aebruikte meetamaratuur 

Het verloop van de snelheid als funktie van de tijd wordt gemeten met een 
hete-film-anemometer (TSI, model 1054B). Zo'n anemometer bestaat uit een 
meetprobe en een referentieprobe. De referentieprobe meet de temperatuur van 
de vloeistof in het voorraadvat; de meetprobe is een taps toelopend staafje 
(diameter 1 mm)met daarop een dunne platina film en is in de aanstroming 
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aangebracht. De anemometer zorgt er nu voor, door een stroom door de probe 
te sturen, dat een temperatuurverschil van 4OoC gehandhaafd wordt tussen de 
omringende vloeistof en de film. Hoe hoger de vloeistofsnelheid hoe meer 
vermogen daarvoor benodigd is. Het niet-lineaire verband tussen de uit- 
gangsspanning en stromingssnelheid wordt door middel van een elektrisch 
netwerk gelineariseerd. Uit een nauwkeurige ijking (Noonen, 1978) volgt dat 
de aanwijzing van de lineaire uitgang van de anemometer lineair verloopt met 
de vloeistofsnelheid voor snelheden groter dan 0,Ol m/s. De helling en 
nuldoorgang van dit verband z i j n  instelbaar en worden achteraf gemeten door 
de anemometer te calibreren bij twee bekende snelheden, die indirekt worden 
gemeten met behulp van een bekerglas en een stopwatch. 
De injectie van de inkt geschiedt met behulp van een injector en een 

instelbare perfusiepomp. De injector is een dun, haaks omgebogen metalen 
buisje met een buitendiameter van 0,65 mm en een binnendiameter van 0,25 mm. 
Bij een over de buisdiameter gemiddeld Reynoldsgetal van 1200 van de 
hoofdstroming is het Reynoldsgetal, betrokken op de injectordiameter, 39, 
zodat de verstoring van de stroming door de injector gering zal zijn. Het 
buisje is vervat in een houdertje dat in de buiswand is geschroefd en dat zo 
geconstrueerd is dat de injector heen en weer geschoven kan worden. De 
uitstroomopening van de injector bevindt zich op een afstand van 0,25 m voor 
de apex. Bij de metingen aan het model met bulbus zijn vlak vóór de bulbus 
en in de bulbus in het symmetrievlak nog twee injectietpunten aangebracht 
(zie onder andere fig. 2.6). De injectiebuisjes worden 26 aangebracht dat ze 
net niet in de stroming steken. Voor de metingen met de pH-indikator kunnen 
deze injectoren eenvoudig vervangen worden door twee platina-elektroden. 
Deze hebben een doorsnede van 0,5 mm. De anode hangt in dat geval in het 
tweede overloopvat. 
De gegenereerde strijklijnen worden vastgelegd op videoband en op foto 

(125 A S A ) .  Er wordt daarbij gefilmd met tegenlicht, waarbij het licht van de 
filmzon gediffundeerd wordt door middel van een plaat witte perspex. Be 
videobeelden worden daarna overgetekend op overhead-sheets. Tegelijk met de 
strijkiijnen wordt de tijd iïisegefilïíiíl. Wet YehUlp van t ea  zicroswitch ~ a r d t  
de teller die de tijd aangeeft telkens op een vast punt in de cyclus op nul 
teruggezet en weer gestart. 

2.4. Instellincr van de Parameterwaarden 

Omdat het natuurlijke verloop van het debiet als funktie van de tijd, 
zoals gemeten door -onder andere- Bharadvaj (19821, met deze apparatuur niet 
is na te bootsen, is gekozen voor een zo goed mogelijke benadering: 
gedurende eenderde van de periode een halve sinus en gedurende tweederde een 
constant debiet. Dit wordt gerealiseerd met de in paragraaf 2.2 beschreven 
kleppen en overloopvaten. 
Het verloop van het Reynoldsgetal als funktie van de tijd, zoals dat 

gemeten is met de hete-film anemometer, is weergegeven in figuur 2.4. 
Tijdens de stationaire fase (diastole) was het debiet in de communis in het 
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model zonder bulbus í 3 , 0 7  ml/s, zodat de maximale snelheid Vmax = 2,04 cm/s 
en het gemiddelde Reynoldsgetal Re z 400. Tijdens de piek-systole was het 
debiet 30 ,8  ml/s, zodat Vmax = 4 , 9 0  cm/s en Re 1: 980.  In het model met 
bulbus zijn de debieten iets groter: tijdens de stationaire fase 1 3 ' 7  ml/s 
(Re 1: 420) en tijdens de piek-systole 39,O ml/s (Re z 1200) .  De debietver- 
deling tussen beide takken bleek nauwelijks af te hangen van het totale 
debieten was 7 0 : 3 0  linterna:externa). 
De periodetijd ("1 bleek gemiddeld 67 seconden te bedragen, met verschil- 

len tussen de diverse metingen tot 5 seconden naar boven en beneden. Dit is 
een gevolg van het niet constant zijn van het toerental van de elektromotor 
die klep 2 aandrijft en de onnauwkeurigheid bij het instellen van dat 
toerental. Voor de Womersleyparameter geldt dus a = 6,O & 0,4. 

J- 
ì/'-- \ 

'\ 1 / 

\ / 

\ I 

I 

Fiuuur 2 . 4 :  Het verloop van het Reynoldsgetal als funktie van de tijd 
in de communis, gemeten met een hete-film anemometer. De getrokken 
lijn heeft betrekking op de metingen in het model zonder bulbus, de 
gestippelde op de metingen in het model met bulbus. De periodetijd T 
is ongeveer 67 seconden. Met pijlen zijn de tijdsmomenten aangegeven, 
waarop het strijkiijnënpätroon m r U t  weergegeven. 

De gebruikte visualisatie-inkt bestond uit een oplossing van 8,3% ecoline 
(ultramarijn) in water, waaraan 1% alcohol is toegevoegd om het juiste 
soortelijk gewicht te bereiken. De injectiesnelheid werd zodanig gekozen dat 
de snelheid van de inkt kleiner was dan de hoofdstroomsnelheid of althans 
niet veel groter. Bij de metingen in het model zonder bulbus was in de 
buurt van de wanden de injectiesnelheid ongeveer 0 , l  ml/min, zodat de 
snelheid van de inkt ongeveer 0 , 9  cm/s was. Op de buisas was de 
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. 
% d t i 0.78 T 

t = 0.875 T 
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1 .  o 1 
nterno bimenbocht 

stationair. Re : 1000 

Fiuuur 2.5: Het strijklijnenpatroon in de vertakking zonder bulbus. 
Hierbij is het patroon op een zevental karakteristieke tijdsmomenten, 
aangegeven in figuur 2.4, weergegeven. 

injectiesnelheid 0,3 ml/min, waarmee de snelheid van de inkt, 2,5 cm/s, niet 
veel groter was dan de minimale hoofdstroomsnelheid ter plaatse ( 5  2 , l  
cm/s). Bij de metingen aan het andere model was bij de injecties in de 
bulbus de injectjesnelheid 0,05 ml/min (v 2 0 , 4 5  cm/s). 
De gebruikte pH-indikator bestond uit een oplossing van 0,005 gewichts- 

procenten thymol-blauw in water, waaraan wat natronloog en zwavelzuur was 
toegevoegd teneinde de juiste zuurgraad te bereiken (pH 2 8 ) .  Het span- 
ningsverschil tussen de elektroden bij de thymol-blauw-methode is een 
compromis tussen enerzijds de hoeveelheid belletjes die ontstaan en 
anderzijds de zichtbaarheid van de strijklijn en bleek in deze experimenten 
tussen 3 en 10 volt te liggen. 

2 . 5 .  Resultaten van de visualisatie 

2 - 5 - 1 
In ner muuel zûiideï bìùlbùs is het  strijklijnenpatrnm in het symmetrievlak 

zichtbaar gemaakt door op veertien verschillende plaatsen in de 
dwarsdoorsnede van de communis inkt te injecteren. Al deze injectiepunten 
lagen in het horizontaal gelegen symmetrievlak van de vertakking. Deze 
strijklijnen zijn opgenomen op videoband en gefotografeerd. Daaruit is een 
samengesteld strijklijnenpatroon getekend, hetgeen weergegeven is in figuur 
2.5. Voor de volledigheid is tevens het strijklijnen (= stroomljjnen) - 
patroon voor een stationaire stroming bij Re = 1000 opgenomen. 

Bet,eroael_%onaer,bi19Us, 
c.. L - I  --L1 
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Uit deze figuur en de bewegende videobeelden blijkt het volgende: 

- de strijklijnen blijven in de communis tot op circa e b  diameter van de 
apex parallel; 

- in beide takken verplaatsen de strijklijnen zich in de versnellingsfase 
naar de binnenbocht toe, in de vertragingsfase naar de buitenbocht en in 
de stationaire fase weer langzaam naar de binnenbocht. De snelheid waarmee 
de stijklijnen zich verplaatsen is in het algemeen laag; 

- in zowel de interna als de externa beweegt er in de binnenbocht tijdens de 
vertragingsfase inkt stroomopwaarts. Deze terugstroming strekt zich over 
een relatief groot gebied uit. Tijdens de stationaire fase treden er zeer 
lage (negatieve en later positieve) snelheden op. Tijdens de versnel- 
lingsfase is er geen terugstroming meer; 

- in de externa ontstaat tussen 0 1 7 8  T en 0 1 8 2  T in de twee het dichtst bij 
de apexwand gelegen strijklijnen (nr's 5 en 6) een golvende beweging. Deze 
begint op ca vier diameters van de apex en breidt zich stroomopwaarts uit. 
Eenzelfde golvende beweging is ook in de interna waar te nemen vanaf 0,9 T 
in strijklijn 7 .  In beide gevallen is de golvende beweging op t * 0 , l  T 
verdwenen; 

- in de vertragingsfase worden de patronen minder goed zichtbaar doordat de 
inkt diffundeert en de optredende stromingspatronen vrij complex zijn. Dit 
is met name het geval bij de strijklijnen 1 en 14; 

- de strijklijnen die vlak langs de apexwand lopen zijn in het algemeen vrij 
slecht zichtbaar. 

Vanwege het lage contrast en problemen bij de belichting kunnen hier geen 
weergaves van zijaanzichten van de stroming gepresenteerd worden. Met het 
blote oog zijn zi.j echter wel zichtbaar. Daaruit blijkt het volgende: 
- bij de injecties 1 en 14 verlaat tijdens de vertragingsfase de inkt het 
symmetrievlak, waarna het patroon diffuus wordt. Pas als de versnel- 
lingsfase begint ontstaat er weer een duidelijker patroon. Op geen enkel 
tijdstip echter is er bij deze injecties sprake van een streep in het 
symmetrievlak; 

- in alle overige situaties is er wel sprake van een strijklijn die zich in 
of vlak bij het symmetrievlak bevindt; 

- bij een injectie onder of boven het symmetrievlak ontstaat een spiraal die 
van de apex langs de zijwanden naar de binnenbocht toe loopt; 

- tussen Of8 T en 0,9 T ontstaat bij injecties 2 - 5 en 10 - 13 in de 

strijklijn: er ontstaat een indeuking in de streep die onvervormd 
stroomafwaarts beweegt. Deze indeuking is van bovenaf vrijwel niet te 
zien. 

communis, op ca 5 diameters voor 6ë ápen, een .s*c+ 3G.LoLOIing var! de 

Deze resultaten kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: 
- er is sprake van een laminaire, volledig ontwikkelde aanstroming, waarin 
dicht bij de wanden, net na de vertragingsfase, in de strijklijn een 
indeuking optreedt; deze indeuking reproduceert; 
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- er ontstaat in de vertragingsfase in de binnenbocht een vrij groot 
terugstroomgebied. Dit gebied neemt in de statioyaire fase weer langzaam 
af in grootte, terwijl het in de versnellingsfase geheel verdwenen is; 

- de vorm en grootte van het terugstroomgebied kunnen niet vastgesteld 
worden. Ook de verblijftijden van de deeltjes in de bulbus kunnen op deze 
manier niet bepaald worden; 

- in beide takken ontstaan net na de vertragingsfase dicht bij de apexwand 
instabiliteiten; 

- er treedt een gecompliceerde secundaire stroming op, waardoor met name in 
de binnenbocht de strijklijnenpatronen ingewikkeld worden; 

- het dat vlakbij de apex de visualisatielijn sterk vervaagt kan erop 
duiden dat daar een sterk variërende secundaire snelheidscomponent 
aanwezig is. 

. 

feit 

Geconcludeerd kan worden dat deze methode wel enige informatie verschaft 
met betrekking tot de te verwachten stromingspatronen, maar dat ze niet 
geschikt is voor het bepalen van de vorm en grootte van het terugstroom- 
gebied of het bepalen van verblijftijden. Dit is onder andere een gevolg van 
het feit dat de vertakking horizontaal ligt en de injectors zich te ver 
stroomopwaarts bevinden. De snelheden in de buurt van de wand zijn namelijk 
zeer klein en soms zelfs negatief. Tezamen met het ietwat uitzakken van de 
kleurstof ontstaat dan een nogal brede streep inkt, die soms overgaat in een 
(diffuse) wolk. Deze inkt heeft veel tijd (20 seconden en meer) nodig om 
vervolgens de vertakking te bereiken, in welke tijd de inktwolk inmiddels 
nog verder gediffundeerd is. Een en ander heeft tot gevolg dat in het gebied 
waar de interesse naar uit gaat en in de periode die belangrijk is, er geen 
sprake is van een nette inktstreep in het Symmetrievlak. Dat laatste is 
echter noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen over de de grootte van het 
terugstroomgebi ed i die immers maximaal is in het symmetrievlak. 

2 5 - 2 * B~f_~oeel_r9f,b~lB~a, 
Om met name het recirculatiegebied beter te kunnen visualiseren is bij 

metingen aan het model met bulbus de vertakking een kwart slag gedraaid. Het 
symmetrievlak staat dan vertikaal. Tevens zijn vlak voor de bulbus en in de 
bulbus twee injectoren aangebracht. Om na te gaan of het mogelijk verschil 
in soortelijk gewicht tussen de inkt en het water van grote invloed is, zijn 
de metingen ook uitgevoerd met Ge thymoi-GlaUw-methode. 
Er is, in het symmetrievlak in de aanstroombuis, vlak bij de communis- 

interna-wand, inkt geïnjecteerd. Daarnaast is er ook inkt geinjecteerd via 
de twee injectoren die in het model zelf zijn aangebracht. Daarbij is bij de 
metingen met de injector in de bulbus ook een keer de injectiesnelheid sterk 
vergroot (1,O ml/min, v z 9 cm/s), om zo de bulbus zoveel mogelijk te vullen 
met inkt en zodoende iets te kunnen zeggen over de verblijftijden. Bij de 
metingen met thymol-blauw zijn de injectoren door elektroden vervangen en is 
hetzelfde meetprogramma uitgevoerd. Figuur 2.6 geeft een karakteristiek 
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Fiauur 2.6: Enkele karakteristieke foto's van strijklijnen. a en b 
zijn gemaakt met behulp van inkt, c en d met behulp van thymol-blauw. 
- a: t = 0,054 T; 6: t = 0,55 T; c:  t = 0,50 T ;  a = 0,82 T .  
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t : 0.875 T 

h - 9 - 
Fisuur 2.7: overzicht van de belangrijkste strijklijnen die het 
recirculatiegebied afbakenen. De getrokken lijnen geven de posities 
van de inktstrepen weer, de gestippelde die van de thymol-blauw- 
li jnen. 

beeld van enkele van de waargenomen atrijklljnen, terwijl in figuur 2.7 een 
schematisch overzicht wordt gegeven van de belangrijkste strijklijnen. 
Daarbij zijn de strijklijnen, gemaakt met de thymol-blauw-methode gestippeld 
weergegeven. De moeilijkheden, die in het andere model optraden bij de 
injectie in de communis, vlak bij de wand, blijken nu niet tot problemen te 
leiden. Dat komt omdat de dichtheid van de inkt een fraktie groter gemaakt 
is dan die van het water. Hierdoor ontstaat op de bodem van de aanstroombuis 
een brede streep inkt, die voor de visualisatie van het recirculatiegebied 
zorg draagt. Verder blijkt u i t  Beze metingen het volgende: 
- de met behulp van de inkt en de pH-indikator op diverse plaatsen 
gegenereerde strijklijnen wijken slechts weinig van elkaar af. Afwijkingen 
ontstaan doordat de waterstofbelletjes, die ontstaan aan de kathode, de 
strijklijnen mee omhoog blijken te nemen. Dit effekt is vooral bij de 
voorste (meest stroomopwaarts gelegen) elektrode (op t = 0,125 TI 
duidelijk waarneembaar: de strijklijn zou daar niet naar de buisas mogen 
lopen; 

- in zijaanzicht zijn de strijklijnen slechts zichtbaar in de 
vertragingsfase, aïs zij net symmeiriëviak verlateri. Es ontstaa:: d a ~  
ingewikkelde patronen, waaronder spiralen, die stroomopwaarts bewegen. 
Deze slechte zichtbaarheid van de strijklijnen tijdens de rest van de 
periode heeft tot gevolg dat er geen zekerheid bestaat over de positie van 
de strijklijnen ten opzichte van het symmetrievlak. Op grond van de 
ervaringen bij de metingen aan het model zonder bulbus wordt echter 
vermoed dat tijdens het overige deel van de periode de strijklijnen in het 
symmetrievlak zullen liggen; 

blijkt niet mogelijk te zijn de gehele bulbus te vullen met kleurstof - het 
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Fiauur 2 -8: De gebieden waar negatieve axiale snelheden zijn 
waargenomen (getrokken lijnen). Met de gestippelde lijnen is 
aangegeven de rand van het gebied met negatieve axiale snelheden 
er vermoedelijk uit ziet. De cijfers corresponderen met de volgende 
tijdsmomenten: 1: t = 0,62 T; 2: t = 0,70 T; 3: t = 0,78 T; 4: t = 

hoe 

0,82 T; 5: t = 0,875 T; 6: t = 0 T. 

zonder daarbij zelf wervels te introduceren. Wel blijkt dat nagenoeg alle 
kleurstof die in &én periode geïnjecteerd is, in de versnellingsfase 
afgevoerd wordt. ne inject.iesnelheid was daarbij ? , O  ml/min. Dit resultaat 
is niet in een figuur te presenteren, maar volgt uit de videobeelden; 

- er treden in de bulbus negatieve axiale snelheden op gedurende de 
vertragings- en stationaire fase. De gebieden waar deze negatieve 
snelheden ruwweg blijken op te treden, zoals waargenomen uit de lopende 
videobeelden, zijn aangegeven in figuur 2 . 8 ;  

- bij de injectie van inkt via de injector die zich in de bulbus bevindt 
komt een deel van de inkt in de externa terecht. De inkt wordt in de 
vertragingsfase in de richting van de communis meegevoerd en stroomt 
daarbij naar de zijwand van het model. Hierna stroomt het in de 
stationaire fase, als de snelheden weer positief zijn, gedeeltelijk in de 
externa; 

- de inkt blijkt beter te voldoen dan de thymol-blauw-methode: bij die 
methode het bij deze opstelling niet te voorkomen dat er gasbelletjes 
ontstaan die de strijklijnen verstoren. Dit komt doordat de elektroden te 

is 
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groot zijn en te ver van elkaar af staan. Daarnaast is bij inkt het 
contrast groter. 

Uit deze gegevens kan het volgende geconcludeerd worden: 
- uit zowel figuur 2.7 als 2.8 blijkt dat het terugstroomgebied zich 
uitbreidt van t o 0,6 T tot 0,87 T in alle richtingen. Op dat laatste 
moment reikt het gebied tot voorbij de voorste injector, d.w.z. tot circa 
1,5 diameter voor de apex en beslaat halverwege de bulbus ongeveer 3 / 4  van 
de doorsnede; 

- de verblijftijd van de vloeistofdeeltjes is ongeveer een periode; slechts 
een zeer klein deel van de deeltjes blijft soms twee periodes in de 
bul bus ; 

- in de vertragingsfase en in het begin van de stationaire fase treden 
ingewikkelde strukturen op, waarbij ook inkt, die in de bulbus was 
geïnjecteerd, in de externa terecht komt; 

- het gebruik van inkt is bij deze opstelling te verkiezen boven 
thymolblauw; 

2.6. Discussie van de meetresultaten 

De meetresultaten bezitten ten opzichte van de werkelijke situatie een 
relatief id die veroorzaakt wordt door meetonnauw- 
keuri ghed lling van de parameters en onjuistheden in de 
benaderingen enlof veronderstellingen. 

2.6.1. ~eeL~o~auwkeur is~edea,  
De volgende oorzaken kunnen leiden tot meetonnauwkeurigheden: 

- niet de gehele bulbus is gevuld met kleurstof. Hierdoor bestaat er nooit 
zekerheid of het volledige terugstroomgebied is bepaald. Bovendien zijn de 
snelheden vrij klein en kan de video recorder niet in slow-motion, zodat 
de exacte grenzen van h e t  ierugsiroomgebied moeilijk zijn vast te steiïen, 
zelfs al is de gehele bulbus met kleurstof gevuld; 

- de strijklijn ligt niet altijd in het symmetrievlak: het blijkt in de 
praktijk ondoenlijk te zijn om, met name in vertragingsfase, als er 
gecompliceerde stromingspatronen ontstaan, aan te geven in welk vlak een 
bepaalde strijklijn ligt. De fout die hiermee geXnt.roduceerd wordt hangt 
af van het stromingspatroon ter plekke, maar zal zeer aanzienlijk krinnen 
zijn; 

- ontmenging van de inktoplossing onder invloed van traagheids- en 
centrifugaalkrachten. De verdunde inkt en de alkohol vormen namelijk geen 
echte oplossing maar een mengsel. Alhoewel Rindt (1985) melding maakt van 
een duidelijke ontmenging, is die hier niet waargenomen. Bovendien zijn de 
optredende snelheden en krachten zo klein, dat ontmenging ook niet te 
verwachten is; 

- verstoring van de stroming door de injectie van inkt loodrecht op de 
stromingsrichting, waardoor er extra impuls loodrecht op de hoofdstroming 
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wordt geïntroduceerd. Dit. zal tot gevolg hebben dat de strijklijn te ver 
van de wand af zal liggen. De uitstroomopening van de injector bevindt 
zich echter in de wand en de injectiesnelheid wordt zo laag gekozen, dat 
deze invloed te verwaarlozen lijkt te zijn. Dit blijkt ook uit figuur 
2.6b, waarin de strijklijn nagenoeg tegen de wand aan ligt; 

- verstoring van de stroming door de injectoren en elektroden. In paragraaf 
2.3 is berekend dat het Reynoldsgetal, betrokken op de diameter van de 
injector, 39 is, zodat verstoringen naar verwachting gering zullen zijn. 
Dit geldt eveneens voor de elektroden, die een nog kleinere diameter 
hebben. Bovendien steken de elektroden slechts 1 à 2 mm in de stroming, 
terwijl de injectoren in de bulbus in het geheel niet in de stroming 
steken; 

- onnauwkeurigheden bij het overtekenen van de strijklijnenpatronen. Gezien 
de grootte van het videobeeld en de in het algemeen smalle 
visualisatielijnen, lijken deze verwaarloosbaar te zijn ten opzichte van 
de overige onnauwkeurigheden. 

2.6.2. o e - i n s t e l l i n q - ~ a n - a e - ~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
het instellen van de parameters kunnen zijn het onjuist en/of 

niet constant zijn van de periodetijd, de temperatuur (en daarmee de 
viscositeit en dus het Reynoldsgetal en de Womersleyparameter) en de 
debietverdeling tussen de takken. A l  deze fouten lijken echter een onder- 
geschikte rol te spelen, omdat de stromingspatronen naar alle waarschijn- 
lijkheid niet erg gevoelig zullen zijn voor kleine variaties in de 
parameterwaarden. Daarnaast kan het. zo zijn dat de afmetingen van het model 
afwijken van de werkelijkheid: er zit in het model onder andere een soort 
"drempeltje" bij de overgang van de communis naar de bulbus, hetgeen er 
vermoedelijk in het menselijk lichaam niet is. De invloed hiervan is 
onbekend. 

Fouten bij 

2.6.3. Q n i ~ i s t b e a e a _ i n _ a e _ B ~ ~ ~ a ~ € ~ ~ g ~ ~ ~  
0njuist.heden In de benaderingen eniof verondersteiiingea haagen sâiiien zet 

het feit dat de strijklijnen moeilijk te interpreteren zijn. Hierdoor zijn 
interpretatiefouten zeker niet. uit te sluiten. Ook is dj.t model slechts een 
benadering van de werkelijkheid: het heeft starre wanden, de vloeistof is 
Newtons en de golfvorm van het debiet is slechts een gestyleerde weergave 
van de natuurlijke golfvorm. Volgens Bharadvaj (1982) is de invloed van de 
elasticiteit v m  Ue wander! er! het niet-Newtonce gedrag van bloed echter een 
orde van grootte kleiner dan de inlvoed van de geometrie en het 
Reynoldsgetal. De keuze van de golfvorm van het debiet is volgens Ku (1983) 
wel van groot belang. Met name de steilheid van de hellingen daarin zijn van 
invloed op de grootte en vorm van het terugstroomgebied. De hier gebruikte 
golfvorm is niet erg realistisch en mede daardoor kunnen zodoende 
behoorlijke afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid ontstaan. Deze 
visualisatie beoogt echter slechts een kwalitatieve indruk te geven van de 
te verwachten stromingspatronen, zodat deze golfvorm toch voldoet. 
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2.7. Veraeliikinu met andere auteurs: conclusies 

In deze paragraaf zullen de meetresultaten uit de vorige paragrafen 
vergeleken worden met de door Rindt (1985) en Ku (1983) gevonden resultaten. 
Rindt heeft in een vergroot ( 2 , 5 : 1 )  twee-dimensionaal model van de 
halsslagaderverta8king laser-Doppler-snelheidsmetingen uitgevoerd, zoals 
beschreven in paragraaf 1 . 2 .  Uit die profielen is de vorm van het 
terugstroomgebied bepaald als funktie van de tijd. Het resultaat daarvan is 
weergegeven in figuur 1.4b. U 

verder stroomopwaarts uit en beslaat. een groter deel van de doorsnede. 
Bovendien begint in het 3-dimensionale model de terugstroming al tijdens de 
versnellingsfase, terwijl dat in het 2-dimensionale model pas tijdens de 
pieksystole het geval is. Een vergelijking tussen beide modellen met 
betrekking tot het tijdstip waarop de negatieve snelheden weer zijn 
verdwenen is niet mogelijk, daar er bij de metingen van Rindt geen sprake is 
van een stationaire fase. De verschillen tussen de beide metingen kunnen 
verklaard worden uit het feit dat bij de metingen van Rindt de drie- 
dimensionale effekten buiten beschouwing zijn gebleven en doordat er 
versehillen zijn in de ingestelde parameters, met name in de gebruikte 
golfvorm. 
Ru (1983) heeft een visualisatiestudie uitgevoerd in een 4 : î  model 

(communisdiameter 31 mm) met behulp van waterstofbelletjes. Hierbij heeft 
hij de strijklijnen-patronen gefotografeerd. De golfvorm die hij gebruikte, 
weergegeven in figuur 2.9a, sluit goed aan bij de hier gebruikte golfvorm; 
een verschil is dat bij hem de st.ationaire fase slechts een halve periode 
beslaat. Het. Reynoldsgetal was over een periode gemiddeld, 400 en tijdens de 
piek-systole 1200. De Womersleyparametex was 6, terwijl de debietverdeling 
70:30 (interna:externa) was. De strijklijnen, die het recirculatiegebied 
Begrenzen8 zijn schematisch weergegeven in figuur 2.9b. Hieruit blijkt dat 
vanaf het begin van de versnellingsfase het terugstroomgebied zich uitbreidt 
in alle richtingen tot een maximum is bereikt bij het einde van 
vertragingsfase. Ru presenteert echter niet voldoende figuren om uitspraken 
te kunnen doen over het verloop van het terugstroomgebied tijdens de 
stationaire fase. Uit een vergelijking met figuur 2.8 blijkt dat de vorm en 
grootte van de beide terugstroomgebieden niet veel van elkaar afwijken. Een 
duidelijk verschil zit in het feit dat Ku tijdens dë gehele cyclus fisgatiere 
snelheden waarneemt in de bulbus. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt 
doordat de stationaire fase bij hem slechts een halve periode beslaat. 
Daarnaast treden nog enkele overeenkomsten op tussen de metingen in het 
model zonder bulbus en de metingen van Ku. In beide gevallen treden er tegen 
het einde van de vertragingsfase instabiliteiten op in het stroomafwaartse 
deel van de interna. In beide gevallen worden de strijklijnenpatronen 
diffuser tijdens de vertragingsfase en het begin van de stationaire fase. 
Bovendien worden in beide metingen tijdens die periode spiraalvormige 
strukturen waargenomen. 



- 27 - 

Debiet 
i I/min ì Re 

2 

' 800 L 

2 ' LOO 

O 0.5 T T 
Tgd 

a - b - 
Fiuuur 2.9: 3 De door Ku gebruikte golfvorm bij zijn visualisatie- 
experimenten; b weergave van de met waterstofbelletjes zichtbaar 
gemaakte strijklijnen die de grens van het recirculatiegebied 
afbakenen (Ku, 1983). 

Het is daarom redelijk t.e veronderstellen, dat deze patronen ook in het 
model met. bulbus zullen optreden. Voor de verblijftijden vond Ku, dat een 
klein deel van de deeltjes twee periodes of langer in de bulbus verblijven. 
Dit is in overeenstemming met de hier gevonden resultaten. 
Een andere relevante studie betreft de laser-Doppler-snelheidsmetingen van 

Ku in een zelfde model, zoals gememoreerd in paragraaf 1 . 2 .  De golfvorm die 
hij daarbij gebruikte was een nauwkeurige nabootsing van de golfvorm in 
vivo. Uit deze metingen blijkt dat het terugstroomgbied pas tegen het einde 
van de versnellingsfase ontstaat en in het begin van de stationaire fase 
weer verdwijnt. De maximale grootte van het terugstroomgebied wordt daarbij 
bereikt tegen het einde van de vertragingsfase, waarbij in het midden van de 
bulbus in het symmetrievlak over ongeveer 2/3 van de doorsnede negatieve 
axiale snelheden optreden. Dit stemt goed overeen met de in figuur 2.8 

snelheidsmetingen van Ru geen conclusies getrokken worden met betrekking tot 
de vorm van het terugstroomgebied, omdat hij daarvoor te weinig profielen 
heeft gemeten. 

weergegeven resiiltâteiì. Overigens btt.?.?e!! uit de laser-Doppler- 

Uit het voorgaande kan met betrekking tot de te verwachten instationaire 
stromingspatronen in de halsslagadervertakking het volgende geconcludeerd 
worden : 
- er treedt in de bulbus een gebied op met negatieve axiale snelheden. Het 

in de versnellingsfase tussen 0,56 T en 0,62 T en verdwijnt weer ontstaat 
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in het begin van de stationaire fase tussen O en 0,125 T. Het bereikt een 
maximale grootte tegen het einde van de vertragingsfase, op t = 0,875 T. 
Het beslaat dan in het midden van de bulbus in het symmetrievlak ongeveer 
3 / 4  van de doorsnede en reikt stroomopwaarts langs de wand tot ongeveer 
1 , 5  diameter voor de apex. Over het bereik van het gebied in 
stroomafwaartse richting is met deze resultaten nog geen uitspraak te 
doen; 

- de verblijftijd van de meeste deeltjes in de binnenbocht in de bulbus is 
ten hoogste een periode; een klein deel verblijft daar twee periodes; 

- er treden in de interna, aan het einde van de vertragingsfase, 
instabiìiteiten op in de stroming; 

- er treedt in de vertragingsfase een gecompliceerd drie-dimensionaal 
stromingspatroon op, waarin spiraalvormige strijklijnen zijn waar te 
nemen, die zich stroomopwaarts bewegen; 

- de overeenstemming met de resultaten van andere auteurs is redelijk, mede 
gezien de geringe nauwkeurigheid waarmee de contouren van het 
terugstroomgebied en de verblijftijden bepaald konden worden. 
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3 .  Laser-Domler snelheidsmetinsen. 

3 . 1 .  Inleidins. 

In een 1 : l  model van de halsslagadervertakking zijn laser-Doppler snel- 
heidsmethgen uitgevoerd aan een instationaire stroming. In tegenstelling 
tot het hij de vhuali sat.j.e-experimenten gebruikte 5:  1 model. is dj t model 
niet op een numeriek bestuurde freesbank gemaakt, maar is het "met de hand" 
gefreesd. Hj.erdoor wijkt de geometrie van dit 1 : l  model enigzins af van die 
van het 5 : l  model: de hoek die de externa-as maakt met de communis-as is (om 
redenen van technische aard) 30' in p1aat.s van 25'. Het in het 5 :  1 model 
waargenomen "drempeltje' aan het begin van de bulbus, is in dit model. niet 
aanwe2j.g. De resultaten van de metingen ziillen vergeleken worden met de 
visual.isatie-experimenten uit het vorige hoofdstuk en met de laser-Doppler 
metingen van Rhdt ( 1 9 8 s ) .  In verband met de afmetingen van het model, de 
beperkte mogelijkheden in de aansturing van de tandwielpomp en de eis dat de 
parameters (Re en n) een waarde hebben, die vergelijkbaar is met die in het 
menselijk lichaam, is water als stromend medium gekozen. Hierdoor ontstaan 
dan echter wel problemen bij het positioneren van het meetvolume als gevolg 
van het verschil in brekingsindex tussen perspex en water. Verder zijn de 
metingen beperkt tot de axiale component in het symmetrievlak. 

3 . 2 .  Het principe van de snelheidsmetins. 

De vloeistofsnelheden worden gemeten met behulp van een laser-Doppler 
anemometerp die werkt. volgens de referentiebiindel-methode. Hier zal zeer in 

Fiquur 3 . 1 :  De geometrie van het model en van het blok perspex, 
waaruit het gefreesd is. 
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Fisuur 3.2: Situatieschets bij de laser-Doppler snelheidsmetingen 
volgens de referentiebundelmethode. a: overzicht; b: het meetvolume 
(Bovendeerd, 1985). 

het kort het principe van deze methode uitgelegd worden: voor een uitgebrei- 
dere behandeling wordt verwezen naar Bovendeerd (1985)  en Corver (1982). In 
figuur 3.2 is een situatieschets weergegeven. Twee laserbundels snijden 
elkzar onder een hoek 8 .  De hoofdbiindel heeft een frequentie wo, de referen- 
tiebundel een frequentie w1 = wo + wv, met wv de zogenaamde voorvercchui- 
vingsfrequent5.e. Het snijvolume van de bundels bevindt zich in een stromend 
medium, waarin zich op positie ?d een verstrooiend deeltje Pevinàt mei 
snelheid ?d. Het deeltje zal  het licht van beide bundels verstrooien. Dit 
strooilicht, plus het onverstrooide licht van de referentiebundel, wordt 
door de fotodetector, die de intensiteit in de richting van de referen- 
tiebiindel meet, opgevangen. De detector levert vervolgens een fotostroom die 
evenredig is met de intensiteit van het opvallende licht. De fotcstroom 
blijkt de volgende vorm t e  ììebbeìì (Bovenfieerd, ?095!: 

I - io + ïIcos[(wv + wd)t + c p , ]  + termen O(wo) 

met 

wv + Wd = wv t 2.w0.vdy/c.sin(û/2) 

(3.11, 

( 3 . 2 )  

en vdf de y-component van de snelheid van het deeltje. De fotodetector kan 
de in .ensite,itsvarj.aties met f reqiienties van de grootte-orde van het 
laserlicht (wo z 3.1015 rad/s) niet volgen en levert ten gevolge van deze 
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bijdrage een constante fotostroom. De fotostroom wordt omgezet in een 
uitgangsspanning Vd, bestaande uit een gelijkspanningscomponent v0 en een 
wisselspanning met amplitude Vl, waarvoor geldt: 

foto- 
detector 

lenzen 

3D-traverseer- O - t  M ' ' ' 

naar 
Bragg-cel ,, 

t 

(3.3). 

- PRIME ' -LAM 
-. 

Met behulp van een frequency tracker wordt deze spanning weer omgezet in een 
spanning, evenredig met wv + Wd. Met deze methode wordt dus de snelheidscom- 
ponent in het vlak van de laserbundels, loodrecht op de bisectrice van de 
scherpe hoek tussen de bundels gemeten. Door het gebruik van een VOOK- 
verschuivingsfrequentie kan tevens de richting van de snelheidscomponent 
bepaald worden. 

freq.- freq.- 
tracker shifter m- conv. 

3.3. De crebruikte Proefopstellinq. 

De opstelling bestaat uit een vloeistofcircuit, een optisch gedeelte en een 
signaalverwerkings- en besturingsgedeelte. In deze paragraaf zal op elk van 
de ondexdelen kort worden ingegaan: voor een uitgebreidere beschrijving van 
de optica en het s.ignaalveswerkings- en beaturingsgedeelte wordt verwezen 
naar Bovendeerd (1985). 

3.3.1. H e t - ~ l o e i s t o f c i r c ~ ~ t ,  
Dit is schematisch weergegeven in fig. 3.3b. Het bestaat uit een voorraad- 

vat, gevuld met water, dat geplaatst is in een groter vat dat op een con- 
stante temperatiiur van 30°C wordt gehouden. Vanuit dit voorraadvat wordt de 
vloeistof door een spanningsgestuurde tandwielpomp opgepompt. Achter die 

inrichting 
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Ficriiiir 3 . 3 :  De proefopstelling; &: schematisch overzicht van het 
totaal; b: het stromingscircuit. Hierhij staan de letters voor: V:  
voorraadvat, P: pomp, R: stromingsweerstand, C: compliantie, F: 
(elektromagnetische) flowmeter, I:  instroomsectie, M: meetsectie en Q: 
thermostaat-verwarming. 

pomp zijn een variabele weerstand (een slangenklem) en een compliantie (een 
luchtbuffer) aangebracht om eventuele hogere harmonischen in het debiet weg 
te filteren. Daarna komt de vloeistof via een 0,4  m lange intreesectie in 
het model. Het Reynoldsgetal varieert b i j  de metingen tussen ongeveer 200 en 
800 en UI 3 1 , 7  rad/s, waaruit, met de formules ( 2 . 1 )  en ( 2 . 2 1 ,  volgt dat 
Linlfst = 0,16 m en Linl,osc = 0,05 m. De inlooplengte van 0,4 m is dus ruim 
voldoende om de stroming volledig tot ontwikkeling te brengen. De vloeistof 
wordt via twee flexibele slangen vervolgens weer teruggevoerd naar het 
voorraadvat. In de afvoerslang, die aan de externa is bevestigd, is een 
variabele weerstand aangebracht, zodat de debietverdeling tussen de beide 
takken gevarieerd kan worden. Teneinde deze verdeling te kunnen meten, zijn 
voor de inloopsectie en iil de â f v o e r s h n g  van de interna elektromacpetische 
debietmeters geplaatst. 

3 - 3 - 2 - oe-opt~~a-~an-be-opstel-lng, 
Een S mW He-Ne-laser produceert een monochromatische lichtbundel die wordt 

gesplitst in twee bundels van gelijke intensiteit. Een van deze twee bundels 
ondergaat in een zg. Braggcel een frequentieverschuiving van 40 MHz. De 
andere bundel wordt door een glazen staaf geleid om de optische weglengtes 
gelijk te maken. Beide bundels worden vervolgens evenwijdig verschoven, 
zodat ze symmetrisch ten opzichte van de optische as door de lens 
(brandpuntsafstand 80 am) gaan. Na deze lens maken beide bundels (in lucht) 

* 
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een hoek van 23,8' met elkaar. De bundels gaan vervolgens door het model, 
waarbij de hoek tussen de bundels in het water ongeveex 16' wordt, 
afhankelijk van de meetpositie. Volgens de fabrikant- specificaties (DISA) 
is het meetvolrime in perspex bij zo'n snijh'oek dan 0 , 4 7  mm lang e n  heeft het 
een diameter van 0,06 mm. In water zullen deze afmetingen niet erg veel 
verschillen van die in perspex. De intensiteit in de richting van de 
referentiebundel wordt gemeten met een fotodetector. Deze bevat een prisma, 
waarin het invallende licht. gesplj.tst wordt in twee bijdragen met een 
onderling loodrechte polarisatierichting. 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 ten opzichte van de polarisatierichting van de referentiebundel, 
üat de onderlinge sterke van beide signalen ongeveer gelijk is. Het heeft 
dan de volgende vorm: 

( 3 . 4 ) .  

Deze optimale stand van het, prisma wordt gevonden door het signaal van de 
detector en het uitgangssignaal van de frequency-tracker weer te geven op 
een oscilloscoop. Het uitgangssignaal van de detector wordt Vervolgens door 
het signaalverwerkingsgedeelte verder omgezet in snelheidsgegevens. 

3 . 3 . 3 .  oe-s~qnaal~irwerk~ns_en_besturins- 
Het signaal van de detector wordt toegevoerd aan een frequency shifter. 
Deze shifter vermenigvuldigt dit signaal met een wisselspanning, waarvan de 
frequentie, ten opzichte van die van het s.i.gnaal van de fotodetector, is 
verschoven met een door de gebriliker te kiezen voorverschuivingsfrequentie 
uv, waarvoor geldt: 

- 
wv - + wvl 

i3.5; 

De keuze van de voorverschiij.vj.ngsfrequentie wordt o.  a. bepaald door de 
grootte van de te meten negatieve snelheden. De centrale voorverschui- 
vinysfrequentie is nok jn h e t  detectorsignaal aanwezig. In de shifter wordt 
het signaal vervolgens vermenigvuldigd met de centrale voorverschuivingsfre- 
qiienti e wvoi zcda t deze frequentiecomponent 1ij.t het signaal wordt gefilterd. 
Het signaal heeft dan de vorm: 

(3.6). 

Dj.t signaal wordt aan de frequency-tracker aangeboden die een gelijkspanning 
tiissen 1 en 10 volt levert, evenredig met de frequentie wvl + Wd. Deze 
evenredlgheidsfaktor wordt door middel van een ijkmeting bepaald. Het uit- 
gangcsjgnaal. van de frequency-tracker wordt vervolgens gedigitaliseerd en 
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verwerkt tot snelheidsgegevens door de LAboratorium M.icrocomputer (LAM) en 
de afdelings-minicomputer (PRIME 7 S O ) .  
De gehele meting en verwerking geschiedt vanuit een interactief meet- en 

verwerkingsprogramma. Hierin kan de gebruiker de parameters opgeven, die 
voor de meting en verwerking van belang zijn: de traversering tussen twee 
meetpunten, het aantal samples per periode, het aantal herhalingen en de 
plotparameters. Per meting behoeft de gebruiker slechts de fotodetector in 
te stellen, waarna de meting en de traversering automatisch worden 
uitgevoerd. 

3.4. Inctellina van de Parameterwaarden. 

De parameters worden zodanig gekozen dat ze de situatie in vivo zo goed 
mogelijk benaderen. Evenals bij de visualisatie-experimenten wordt daarbij 
uj.tgegaan van de gegevens die door Bharadvaj ( 1 9 8 2 )  verstrekt zijn (zie: 
tabel 2 . 1 ) .  
Ten behoeve van de metingen was een spanningsgestuurde tandwielpomp 

beschikbaar. Uit experimenten bleek dat, als  gevolg van een naijlwerking, de 

Reynoldsgetal 

X I 0 2  

1 9 

Ficruur 3.4: Het Reynoldsgetal in de communis als funktie van de tijd. 
Hj.erbij is gemiddeld over tien perioden. 
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pomp slechts frequenties tot 0,3 Hz goed kan volgen, terwijl de maximale 
volumestroom die de pomp bij zo’n frequentie kan verpompen ongeveer 2 1lmj.n 
is. In combinatie met de eisen aan het Reynoldsgetal en de 
Womexsleyparametex betekent, dit, dat de metingen slechts uitgevoerd kunnen 
worden in een 1:l model met een vloeistof, waarvan de kinematische vis- 
cositeit ongeveer 1.10-6 m2/s is o f  kleiner. Bovendien is gekozen voor een 
sinusvormig debiet, omdat elke andere golfvorm hoog-frequente componenten 
bevat die de pomp niet  kan leveren. In de praktijk blijkt dat de pomp 
daartoe het beste aangestuurd kan worden met een blokgolf. Bij een vaste 
waarde voor de compliantie kan de weerstand R (zie figuur 3.3) z Ó  ingesteld 
worden, dat de hogexe harmonischen van de blokgolf, die eventueel in het 
debiet voorkomen, weggefilterd worden. 
Bij de metingen is als medium water gebruikt. Om reflecterende deeltjes te 

verkrijgen is een klein beetje melk opgelost. Het water i s  op een constante 
temperatuur van 30°C gehouden, ten eerste om temperatuurvariaties als gevolg 
van de veranderende omgevingstemperatuur te elimineren en ten tweede om de 
kinematische viscositei.t t e  verlagen, zodat de periodetijd groter kan 
worden. Als beste benadering van de situatie in vivo is gekozen voor een 
Reynoldsgetal varierend tussen 200 en 800. De snelheden op de as van de 
communis zijn dan 0,04 resp. 0 ,16  m/s. De periodetijd is zo ingesteld dat de 
Womersleyparameter ( a )  ongeveer gelijk is aan 6; de periodetijd T is dan 
ongeveer 3,5 seconde. De debietverdeling is op 70:30 (1nterna:externa) 
ingesteld. 
In figuur 3 . 4  is het verloop van het Reynoldsgetal als funktie van de tijd 

weergegeven, gemeten in de communis. Hierbij is gemiddeld over tien 
perioden; de streepjes geven hierin de 95% betrouwbaarheidsintervallen aan. 
Het Reynoldsgetal is berekend uit de integratie van het snelheidsprofiel 
over de buisdoorsnede, waarbij een omwentelingssymmetsisch profiel is 
aangenomen, #et bolletjes zijn de tijdstippen aangegewen waarop de snel- 
heid sprof ie len worden gepr es en te er d. 

3 . 5  De meetprocedure. 

Zoals in de inleiding al is vermeld, zijn de metj.ngen beperkt tot de 
axiale snelheidsprofielen in het symmetrievlak. De plaatsen in het model 
waar snelheidsprofielen gemeten zijn, zijn aangegeven in figuur 3.5. Deze 
zijn zo gekozen dat de vorm van het gebied met negatieve axiale snelheden in 
de bulbus zo nauwkeurig mogelijk bepaald kan worden en dat een vergelijking 
met Rindt (1985) mogelijk is. Het aantal doorsneden waar gemeten kon worden, 
werd beperkt doordat bij de methgen in de meer stroomafwaarts gelegen delen 
van de takken, de bundels aan de grensvlakken tussen de media volledig 
gereflecteerd werden. De axiale coördinaat, z, van de doorsnede is daarbij 
gemeten vanaf de apex en dimensieloos gemaakt met de straal van de communis 
( 4  mm). Een C, I of E vbo, deze coördinaat geeft aan, dat de betreffende 
doorsnede zich in de communis, interna o f  externa bevindt. 
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Bij de metingen dienen de bundels in het vlak van de vertakking te worden 
geplaatst. de bundels namelijk loodrecht op het vlak van de vertakking 
gericht worden, treedt, vanwege het verschil .in brekingsindex tussen perspex 
en water, bij een meting in de buurt van de wanden totale reflectie op. Een 
nadeel van deze methode is, dat de lange as van het meetvolume in de traver- 
seerrichthg ligt, zodat de radiële positie in de vertakking niet scherp 
bepaald is. Bovendien kiinnen op deze manier binnen het meetvolume. grote 
snelheidsgra- dienten optreden. Omdat het model uit twee symmetrische 
helften bestaat en tussen die helften lucht en/of vet aanwezig is dat de 
bundels zou kunnen verstoren, kan niet precies in het symmetrievlak gemeten 
worden. De bundels dienen dan, in de praktijk, 013 à 0,5 mm onder of boven 
het symmetrievlak te lopen. 
Uit de geometrie van de vertakking en de brekingsindices van water (n = 

1,33) en van perspex (n = 1,493) kan de stralengang berekend worden (zie 
appendix 1.1). Dit geeft echter problemen als het oppervlak van de vertak- 
king gekromd is, omdat dan de snijhoek van de bundels in de vloeistof 
continu afhangt van de plaats van het meetvolume in de doorsnede. Dit 
probleem treedt op bij de meting j.n de communjs op ca. een buisstraal voor 
de apex en bij de metingen in de bulbus. De procedure bij die metingen Is 

Als 

Fisuiir 3.5: De plaatsen in het model waar axiale snelheidsprofielen 
zijn gemeten. De cj.jfers geven de axiale coördinaat, z, van de 
doorsnede aan, gemeten vanaf de apex. z is daarbij dimensieloos 
gemaakt met de straal van de communis. 



- 37  - 

daarom als volgt: met behulp van een videokamera wordt op een tv-scherm een 
vergroot beeld van de vertakking zichtbaar gemaakt. Daarop worden de punten 
op de beide buiswanden aangetekend, waartussen getraverseerd moet worden. 
Het meetvoliime wordt op een van die punten ZO ingesteld, dat de frequency 
tracker een zkér kleine snelheid aangeeft (waarbij het meetvolume zich dus 
al gedeeltelijk in de vloeistof bevindt). Dit is nodig om te voorkomen dat 
bij het volgende meetpunt een deel van het meetvolume zich nog steeds in de 
wand bevindt en er zodoende een te lage snelheid gemeten zou worden. 
Vervolgens wordt het eindpunt op de tegenoverliggende wand opgezocht. Met 
behulp van verplaatsingsopnemers wordt dan de totale traverseerafstand 
gemeten in de axiale en radiele richting in het vlak van de vertakking. Deze 
afstanden worden ze opgedeeld dat er in de vloeistof, per meetpunt, ongeveer 
0,5 mm getraverseerd wordt. Er wordt van uitgegaan dat er dan loodrecht en 
equidistant getraverseerd wordt, waarbij de eventuele vertekening wordt 
verwaarloosd. Rij de verwerking van de meetgegevens dient de snijhoek tussen 
de bundels opgegeven te worden. Deze wordt, bij de metingen CO en C1 in de 
communis, eveneens bepaald met behulp van het t.v.-beeld (zie ook appendix 
1 .2 ) .  De invalshoeken van de bundels op de buiswand, bij metingen op 
verschillende plaatsen in de doorsnede, worden op het t.v.-scherm opgemeten. 
Hj.erui.t wordt-, vervolgens de snijhoek in de vloeistof berekend. Er wordt dan 
een gemiddelde over de biijsdiameter opgegeven. Bij de overige metingen wordt 
ervan uitgegaan dat de buiswand niet of nauwelijks gekromd is en wordt de 
vertekening geheel verwaarloosd. Uit berekenjngen (zie appendix 1.3) blijkt 
dat deze benadering gerechtvaardigd is. Hierop zal in de discussie van de 
metingen nog nader worden ingegaan. Om de metingen j.n de beide takken enig- 
zins te vereenvoudigen, zijn de zijden van het blok perspex, waaruit de 
vertakking is gefreesd, evenwijdig aan de assen van de beide takken af- 
geschuind. 
Verder worden er per meetpunt 48  saEgies per ger~.sde genomen, gedarende 10 

perioden. Deze keuze is gemaakt op basis van de ervaring dat 40  samples per 
periode mini vs?dvende is cm de hogere frPqnentlP~emgonenten in het anel- 
heidssignaal te volgen en dat bij 10 herhalingen het 95% betrouwbaarheidsin- 
terval rond de gemiddelde meetwaarde, berekend op basis van de student-t- 
verdeling, voldoende klein is. Tijdens de metingen wordt getriggerd op het 
signaal waarmee de pomp wordt aangestuurd. Aangezien de compliantie van 
meting tot meting wat varieerde, is er een computerprogramma geschreven dat 
ervoor zorgt, dat er aan het einde van een meting nogmaals getriggerd wordt, 
maar nu op het uit de metingen berekende debietverloop. Hierbij wordt veron- 
dersteld dat de debietverdeling tiissen de takken konstant is. Op deze manier 
wordt voor alle metingen het moment in de cyclus waar getriggerd wordt, 
hezelfde. Er ontstaat dan wel een onzekerheid in de tijd van maximaal een 
halve sampleperiode (= 1/80.T). 
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3.6. Testmethuen. 
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Alvorens over 

Het 

te gaan tot de eigenlijke metingen zijn ter testing van de 
opstelling en de signaalverwerking in de communis een tweetal metingen 
uitgevoerd. debiet, als fi1nktj.e van de tijd, was hierbij een sinus met 
een stationaire component. Bij deze metingen stemden de Reynoldsgetallen 
overeen met die in de halsslagader. De frequentie was daarbij zo hoog en zo 
laag als mogelijk was, ingesteld. 
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Ficruiir 3 . 6 :  Testmeting in de communj.s. Het Reynoldsgetal varieerde 
sinusvccniig tussen 200 en 800, terwijl a = 6,5. g: de snelheids- 
profielen op = n.O1075T, met n = 0,1,...,13 en T = 2,68 s; b: het 
verloop van het Reynoldsgetal als funktie van de tijd, berekend uit de 
integratie van de snelheidsprofielen. 

t 
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Fj.cruur 3.7: A l s  figiiur 3.6, maar nii met T = 7,23 s en a = 4,2. 

- 
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De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 3.6 en 3.7. Hieruit 

blijkt duidelj.jk de invloed van de frequentie op de snelheidsprofielen: bij 
de metingen aan een stroming, waarvan het debiet met een lage frequentie 
varieert, treden bij de wanden geen negatieve snelheden op, terwijl dit bij 
de metingen bij hogere frequenties wel het geval was. Dit stemt overeen met 
hetgeen verwacht werd. 

3.7. De resultaten van de laser-Domler snelheidsmetinqen. 

In deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de laser-Doppler 
snelhei.dsmetingen. Deze zi.jn u.i.tgevoerd op vijf doorsneden in de commiinis, 
acht doorsneden in de interna en drie doorsneden in de externa. De posities 
van deze doorsneden zijn aangegeven in f.igt~iir 3 . 5 .  De metingen zijn beperkt 
tot axiale snelheidsprofielen in het symmetrievlak. 
Het verloop van het Reynoldsgetal als funkti.e van de tijd is weergegeven 

in figuur 3.4. De Womersleyparameter was 5,7. De resultaten van de metingen 
zijn weergegeven in f igi i i ir  3 . 8 .  Om een overzichtelijk beeld te geven, zijn 
de profielen op slechts acht verschillende tijdstippen gepresenteerd. 
Uj.t de cnelhejdsprofielen bli.jkt het volgende: 
- de aanstroming in de communis lijkt op een volledig ontwikkelde rechte- 
buis-stroming. Er treden, vanwege de stationaire component, geen negatieve 
snelheden op; 

- er gaat geen struomopwaartse invloed uj.t van de vertakking. De profielen 
vervormen pas als de doorsnede zich verwijdt; 

- bij de doorsneden CO en C1, waar de doorsnede zich verwijdt, treden 
tijdens de vertragingsfase negatieve snelheden op. Bij doorsnede CO 
beslaat gebied met negati.eve axiale snelheden maximaal circa 55% van 
de doorsriede; 

- bij doorsnede CO zijn de snelheden aan de externa-zijde tot 40% kleiner 
aan aan de interna-zijde. Dit verschil is grater dan op grond van de 
ingestelde debiet.verdeling verwacht zou worden; 

- in beide takken i s  een verschuiving zichtbaar van het maximum in de axiale 
snelheid naar de apex-zijde; 

- i.n takken is in de binnenbocht sprake van een gebi-ed met negatieve 
axiale snelheden, waarbij dat gebied in de interna (maximaal. 62% van de 
donrsnede] groter i s  dan dat in de externa (maximaal 57% van de doorsnede) 
en ook eerder in de cyclus ontstaat. De negatieve snelheden zijn klein; 

- in de profielen in de externa is, tussen t = O en t = 0,5 T, enj.gzins 
sprake van een "snelheids- plateau"; 

- de profielen in de takken hebben af en toe een onregelmatige vorm; 
- de 95% - betrouwbaarheidsintervallen, die in figuur 3.8 met bolletjes zijn 

zijn voor vrijwel alle metingen zeer klein. De stroming ver- 

dit 

beide 

aangegeven, 
toont dus, .in het gebied waarin is gemeten, geen instabiliteiten. 
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Ficruur 3.8: De axiale snelheidsprofielen in het symmetrievlak. Het 
Reynoldsgetal is daarbij sj.ni1svormj.g gevarieerd tussen 200 en 800 en a 
= S , 7 .  De afstand tuusen twee opeenvolgende profielen bedraagt 0,15 
m/s en de opeenvolgende tijdsmomenten liggen 1/8 periode van elkaar, 
te beginnen bij t = O .  

U i t -  de snelheidsgegevens is vervolgens de vorm en grootte van het gebj.ed 
met negatieve zxiale snelheden in de interna bepaald als funktie van de 
tj.jd. Het resultaat daarvan is gepresenteerd j.n figuur 3.9. üit deze figuur 
en de snelheidsgegevens blijkt dat op t = 0,075 T op doorsnede IO t/m I2 
voor het eerst in de cyclus negatieve snelheden waargenomen worden. De 
grootte van het gebied met negatieve snelheden neemt vervolgens van daaruit 
in alle richtingen toe. Het bereikt een maximale grootte op t z 5/8.T en 
beslaat dan ca. 60% van de doorsnede. Daarna neemt de grootte van het gebied 
met negatieve, snelheden snel af en is op t z 7/8.T weer geheel verdwenen. 
Tevens blijkt, dat de vorm van dat gebied niet erg regelmatig is, met name 
tijdens de vertragingsfase. Dit zou kunnen wijzen op het bestaan van gecom- 
pl.iceerde, drie-dimensionale stromingspatronen. 

3.8. Discussie van de meetresultaten. 

Fouten j.n de gemeten snelheden kunnen ontstaan als gevolg van diverse 
oorzaken, zoa1.s meetonnauwkeurigheden, instelling van de parameters en 
onjuistheden in de veronderstellingen en benaderingen of in het model zelf. 
De invloed van elk van deze oorzaken op de meetresultaten zal in de komende 
paragrafen onderzocht worden. 
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Fiauur 3.9: De vorm van het gebied met negatieve axiale snelheden in 
de interna voor verschillende tijdstippen. De cijfers i tim 6 
corresponderen met t = 1/8.T t/m 6/8.T. Op t = 7/8 T en t = O werden 
geen negatieve snelheden gemeten. 

3.8.1. M-etonna~wke~rigbeoen, 

de 
en water en fouten in de instelling van de optica. 

- a: De positiebepaling: 
- Voor de positie van het meetpiint wordt het midden van het meetvolume 
genomen. De sne1,heidswaarde in dat punt is het gemiddelde over het 
meetvolume. Wanneer i.n de lengterichting van het meetvolume grote 
snelheidsyradienten voorkomen, zal de gemeten snelheid een gemiddelde zijn 
van een relatief groot berej.k aan snelheden. Met name in de t.akken, in de 
buurt van de apex-wanden, zal dit effekt belangrijk zijn; 

Meetonnauwkeurigheden kiinnen ontstaan door fouten in o.a. de bepaling van 
--#.:A:- puaILIT- .._v. w a i t  het E ~ ~ ~ V G ~ W E ,  ~ e ~ ~ c h i l l e ~  i n  h r ~ k i f i g s i n d e ~  kirssen perspex 

4 
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- De axiale positie van het meetvolume wordt ingesteld door het model op een 
t.v.-scherm weer te geven. Hierbij kan een fout gemaakt zijn van, naar 
schatting, maximaal 0,2 mm; 

- Doordat het meetvolume in de radiële richting van de vertakking ca. 0,5 mm 
lang is, kon de instelling van het meetvolume op de wand niet op dezelfde 
manier gebeuren als bij de axiale positie. Als plaats van de wand werd die 
postie gekozen, waarbij de gemeten snelheid nagenoeg nul was. De onnauw- 
keurigheid bij het instellen van deze positie was ongeveer 0,05 mm. Ten 
opzichte van de lengte van het meetvolume is dit te verwaarlozen; 

- De getraverseerde afstand per meetpunt is berekend uit het aantal stapjes 
van de stappenmotoren. De afstand die daarbij per stapje wordt afgelegd is 
volgens Bovendeerd (1985)  in de radiële richting 15 ,6  vm en in axiale 
richting 4,fi vm. De onnauwkeurigheid in deze berekening is van de orde van 
micrometers en daarom te verwaarlozen; 

- De traversering zal, doordat de brekingsj.ndices van water en perspex 
verschillen, niet precies equidistant zijn. De onzekerheid in de positie 
van het meetvolume die hierdoor ontstaat, wordt geschat op maximaal 10% 
van de getraverseerde afstand. A l s  per meetpunt 0,5 mm getraverseerd 
wordt, bedraagt de onzekerheid dus maximaal 0,05 mm. Bovendien is deze 
fout niet cumulatief, omdat de totale te traverseren afstand vooraf bekend 
is; 

- Wegens het scheidingsvlak tussen de twee helften van het model dienen bij 
de metingen de stralen onder of boven het symmetrievlak door te lopen. Bij 
de meeste metingen bevond het meetvolume zich ongeveer 0 ' 4  mm onder of 
boven het symmetrievlak. Bij een omwentelingssymmetrisch, parabolisch 
profiel i s  de maximale fout in de axiale snelheid, die daardoor gemaakt 
wordt, ongeveer 1%. Bij de stroming in de halsslagader zal deze fout naar 
verwachting van dezelfde orde van grootte zijn. 

- b: Verschillen in brekingsindex: 
verschillen in brekingsindex tussen perspex en water en de krom- 

ming van de buiswand zal een vertekening van de laserbundeis ontstaan. 
Hierdoor zullen de hoeken, die de bundels met de normaal op de bukas maken, 
veranderen. In figuur 3 . 1 0  is hiervan een schets weergegeven. Door de ver- 
tekening verandert tevens de hoek die de bundels met elkaar maken (0,) en de 
hoek die de bisectrice van de stompe hoek tussen de bundels met de buisas 
maakt (ofj. oen andere waarde voûï 8b heeft een m0ere wzzrde  oir de 
omrekeningsfaktor van frequenties naar snelheden tot gevolg. Een Bf die 
ongelijk nul is, betekent dat in werkelijkheid niet de axiale snelheid wodt 
gemeten, maar een combinatie van de axiale en radiëïe snelheid: 

Door de 

- 

v = w.cos Bf + u.si.n Bf ( 3 . 7 ) 1  

met w de axiale en u de radiële snelheid. In appendix 1 .2  is berekend hoe 
groot tìb en B f  zijn voor de metingen CO en C1. In appendix 1 . 3  wordt de 
berekening uitgevoerd voor de metingen in de btilbus. Uit deze berekeningen 
blijkt, dat er, tj.jdens één traversering, bij de metingen in de communj.s 
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Fiuuur 3.10: Situatieschets voor metingen waarbij de buiswand gekromd 
is. 

grote verschillen optreden in de hoek û Bij de meting C1 zijn de berekende 
snelheden hierdoor tiissen de communis-interna-wand en de buisas ongeveer 3 %  
te hoog, terwijl deze in de buurt van de communis-externa-wand ongeveer 7% 
te zijn. De hoek B f  is over de gehele doorsnede niet groter dan 2,4 ' .  
De radiële snelheid ter plaatse is naar able waarschijnlijkheid klein, zodat 
de foiit die hierdoor gemaakt wordt klein zal zijn. Rij doorsnede CO zijn, in 
het deel aan de interna-zijde van de apex, de berekende snelheden als  gevolg 
van een afwijking in 8b in het midden ongeveer 10% te hoog en in de buurt 
van de binnenbocht ongeveer 15% te laag; b i j  de apex is de afwijking in de 
snelheid nihil. B f  is bij deze traversering 5 A 6'. [rit metingen van Kii 

(1983) blijkt, dat vooraan in de bulbus, de radiele snelheid al een aanzien- 
lijke waarde bereikt, tot 60% van de maximale axiale snelheid. De onzeker- 
heid in de gemeten snelheid kan daarom een grote waarde hebben. Om een reële 
schatting van deze onzekerheid te kunnen maken, dienen echter ook gegeveiis 
omtrent de radiele snelheid beschikbaar te zijn. 

R i j  de metingen jn de bulhiis zijn, volgens de berekeningen in appendix 
1 . 3 ,  de afwijkingen in de gemeten snelheid als gevolg van vertekening 
nagenoeg verwaarlozen. De afwijking in ûbf t.o.v. de situatie waarin de 
buiswand niet gekromd is, blijkt maximaal 1,8' te zijn, terwijl ûf in het 
ongunstigste geval 2' is. 
Naast onnauwkeurigheden in de bepaling van de snijhoek van de bundels 

treden, bij de metingen in de takken, problemen op doordat de 
referentiebundel door beide takken heen moet, alvorens deze de detector 
bereikt. Als de bundel de tweede tak passeert, wordt deze daarbij sterk 

b' 

laag 

te 
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afgebogen in stroomafwaarste richting. Hierdoor wordt de bundel diffuser en 
het signaal derhalve slechter. Bij de metingen 12.5, I3 en 13.5 kwam de 
referentiebundel zelfs in de schroefdraad van de tweede tak terecht. Dit 
probleem is opgelost door direkt achter de interna een half ronde sleuf 
(straal 1,37 mm) te frezen. Deze zorgt ervoor dat de bundel zo wordt 
afgebogen dat deze juist boven de schroefdraad langs gaat. Hierdoor wordt de 
bundel echter nog diffuser en het signaal dus slechter. Dit blijkt ook uit 
de meetresultaten: de betrouwbaarheidsintervallen zijn iets groter dan bij 
de overige metingen en bovendien zijn de profielen minder 'netjes'. De 
meting op doorsnede 14 ging zelfs gepaard met zoveel signaalverlies, dat een 
voldoende nauwkeurige meting onmogelijk was. 

c: ïnstell.ing van de optica: 
Een van de fouten die hj.erbij gemaakt kan worden is, dat het vlak van de 

bundels niet evenwijdig aan het symmetrievlak ligt. Hierdoor wordt niet de 
axiale snelheidscomponent in het symmetrievlak gemeten, maar een combinatie 
van die component en de component loodrecht op het symmetrievlak. Deze 
hoekafwijking wordt geschat op maximaal O,  5'. De fout die hierdoor gemaakt 
wordt in de bepaling van de axiale snelheid zal daarom te verwaarlozen zijn. 
Bovendeerd (1985) noemt daarnaast als mogelijke fout bij het instellen van 
de ook nog de stand van de fotodetector ten opzichte van de polari- 
satj.eri.chting van de ref erentiebiindel. De f requentieverschuiving die hij 
waarnam ais de detector gedraaid werd, van wv naar wv i Wd, trad ook hier 
op. De gemeten snelheid kan, als gevolg van een niet ideale stand van de 
detector, naar schatting j.n absolute waarde tot maximaal 5% lager uitvallen 
dan de werkelijke snelheid. Bij de metingen in de takken, waarbij de refe- 
rentiebundel diffuus werd, werd tevens de polarisatierichting verstoord. 
Xierdoor werd de gemeten snelheid afhankelijk van de stand van de detector. 
Deze werd dan zó gedraaid, dat een zo groot mogelijke snelheid werd gedetec- 
teerd. B i j  sammige metingen was de bundel echter zo dj.ffuus, dat er af en 
toe onvoldoende signaal was. Hierdoor ontstond een snelheidssignaal met 
periodes waarin een onjuiste snelheid is gemeten (de frequency tracker WAS 
niet "in lock"). In de snelheidsprofielen is dat zichtbaar als een meetpunt 
waarvan het betroiiwhaarheidsinterval relatief groot is. Deze problemen 
traden met name op bij de metingen in de doorsneden I 2 . 5 ,  I3 en 13.5. Dit 
zijn de metingen waarbij de bundels de sleuf achter de interna moesten 
passeren. 

optica 

3.8.2. L n - t e i l i n s _ ~ a n _ a ~ _ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~  
De parameters die de stroming bepalen, bleken niet constant te zijn 

tijdens de metingen. Uit een controlemeting, die achteraf is uitgevoerd, 
bleek dat het maximale Reynoldsgetal tijdens de duiir van de experimenten is 
afgenomen van 820 tot 720 en het minimale Reynoldsgetal toegenomen van 140 
tot 180. Di.t werd vermoedelijk veroorzaakt doordat de amplitude van de 
blokgolf, waarmee de pomp werd aangestuurd, langzaam afnam. Aangezien de 
elektromagnetische debietmeters een onvoldoende nauwkeurige aanwijzing 
hebben, was niet continu te controleren of de instelling van het debiet 
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veranderd was. De invloed van het verloop van Reynoldsgetal op de resultaten 
zal naar verwachting echter gering zijn. 
De periodeduur van de blokgolf was slechts zeer grof in te stellen, zodat 

niet: voorkomen kon worden dat deze langzaam toenam van 3,90 s tot 3,99 s .  De 
temperatuur was 30,O f: 0,5"C, zodat de kinematische viscositeit 0,80  & 
0 , O l .  m2/s (Handbook of Chem. and Phys., 1976) was. ne Womersleyparameter 
wordt dan 5,65 2 0,05. De variatj.es in a zijn zo klein, dat de fout die 
hierdoor kan ontstaan, verwaarloosbaar j.s. Dit geldt naar verwachting ook 
voor het feit dat a niet 6 , O  maar 5,65 was. 
De debietverdeling is bij een stationaire stroming op 70:30 (interna:ex- 

terna) ingesteld. Vervolgens is bij diverse waarden voor het stationaire 
debiet nagegaan of de verdeling ook dan 70:30 is. Dit bleek het geval te 
zijn. Bij de instationaire stroming wordt verondersteld dat de debietverde- 
ling ook dan 70:30 is. Ui.t de metingen van Rindt (1985) blijkt, dat deze 
veronderstelling voor het 2-dimensjonale geval redelijk is. 

3 .8 .3  oaj~istbeaen_in-ae_6enaberins- 
bij de visualisatie-experimenten geldt ook hier dat er is gemeten 

in een star model met een Newtonse vloejstof. Tevens j.s hier gemeten aan een 
stroming waarvan het debietverloop slechts een gestyleerde weergave is van 
het werkel.j.jke debietverloop. Bovendien maakt, in het model dat bij deze 
experimenten is gebruikt, de externa-as een hoek van 30 met de communk-as 
in plaats van 25'. De invloed van onjuiste vertakkingshoek op de resultaten 
zal niet erg groot zijn, omdat in deze experimenten de aandacht vooral 
uitgaat naar de stromingspatronen in de interna. De invloed van de gebruikte 
golfvorm zal, volgens Hu (1983) ,  echter wel van invloed zijn, evenals de 
variatj.e van de debietverdeling met de fase van de drukgradiënt. De waar- 
genomen snelheidsprofielen kunnen hierdoor sterk afwijken van de profielen 
die in vivo optreden. Deze resultaten geven dan ook slechts een kwalitatieve 
indruk van de te verwachten stromingspatronen in de halsslagadervertakking. 

Evenals 

O 

3.9. Verueliikhs met de visuallsatiestudie en met andere auteurs. 

De resultaten van de laser-Doppler snelheidsmetingen zijn vergeleken met 
de resultaten van de visualisatie-experimenten (zie figuur 2 . 8 )  en met de 
resultaten van de metingen van Rindt (figuur i . 4 j  en KU (figuur i . 6  en 2 . 9 j .  
Daaruit blijkt dat er een globale overeenstemming is wat betreft de grootte 
en vorm van het gebj.ed met negatieve snelheden. Er treden echter ook e h  
aantal verschillen op. 

een vergelijking met de visualisatie-experimenten blijkt dat in beide 
gevallen een gebied met negatieve axiale snelheden in de bulbus ontstaat, 
dat halverwege de versnellingsfase begint. Bj.j de laser-Doppler metingen 
bereikt de grootte van dit gebied echter nog vO6r het einde van de vertra- 
gingsfase zijn maximale grootte, terwijl dat bij de visualisatie pas aan het 
einde van de vertragingsfase het geval was. Een vergelijking van het 
tijdstip waarop de negatieve snelheden weer verdwenen zijn, is niet reëel 

Uit 
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vanwege de aanwezigheid van een stationaire fase bij de visualisatie- 
experimenten. strekt het gebied met negatieve snelheden zich bij de 
visualisatie verder stroomopwaarts uit en beslaat het een groter deel van de 
doorsnede dan bij de laser-Doppler-metingen. Deze laatste verschillen 
kunnen verklaard worden uit de grote onnauwkeurigheid bij de bepaling van 
het gebied met negatieve snelheden bij de visualisatie. Verder zijn bij de 
visualisatie-experimenten stromingsinstabiliteiten waargenomen, die bij de 
laser-Doppler metingen niet optraden. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid 
veroorzaakt door de verschillende golfvormen voor het debiet. 

vergelijking met de metingen van Ku is erg onbetrouwbaar, vanwege het 
geringe aantal metingen dat hij heeft gedaan. Uit de beschikbare gegevens 
blijkt dat er een redelijke overeenkomst is in de vorm van de profielen, 
maar dat tijdens de vertragingsfase Ku in de bulbus grotere negatieve 
snelheden (t.o.v. de maximale axiale snelheid) waarnam. Het meest opvallende 
verschil met de metingen van Ku is, net als bij de visualisatie, echter de 
tijdsduur van het gebied met negatieve snelheden. Uit zijn metingen blijkt 
dat dit ontstaat tegen het einde van de versnellingsfase en pas weer ver- 
dwijnt in de stationaire fase. Dit verschil j.s waarschijnlijk te wijten aan 
het verschil in de golfvorm voor het debiet. Ku 
golfvorm bepalend is voor het stromingspatroon en m vorm van 
het gebied met negatieve axiale snelheden. 

Rindt. De vorm en plaats van het gebied met n 
(figuur 1 . 4 )  stemt dan ook redelijk ove 
gevonden. Ook hier zijn weer verschillen i 
grootte van dit gebied. Dit begint bij Ri.n 
debiet en bereikt zijn maximale grootte tijde 
N e t  a l s  Ku nam Rindt grotere negatieve snel 
hier zijn gemeten. De verschillen met de 
zijn, zijn naar verwachting te verklaren doo 
door het verschil j.n de waarde van de Womers 
was e 
De conclusies met betrekking tot het insta 

halsslagadervertakking zullen in het volgende 

Verder 

Een 

Dergelijke verschillen in golfvorm treden niet op bij de 

i 
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4 .  Conclusies en aanbevelinsen. 

Uit de resultaten van de visualisatie-experimenten en de laser-Doppler 
snelheidsmetingen kan ,met betrekking tot het instationaire stromingspatroon 
in de halsslagadervertakking, het volgende geconcludeerd worden: 

- er treedt in de bulbus een gebied op met negatieve axiale snelheden. Het 
ontstaat ongeveer halverwege de versnellingsfase. De grootte ervan neemt 
toe tot het einde van de vertragingsfase. Het beslaat dan ongeveer 60 à 
70% van de doorsnede en reikt stroomopwaarts, langs de wand, tot ca 3, à 
3.a (a is de straal van de communis) voor de apex. In s t r o o m a f w m  
s t i n g  reikt het tot ca. 3,5.a voorbij de apex. Het tijdstip waarop het 
gebied met negatieve axiale snelheden weer verdwijnt is sterk afhankelijk 
van de gebruikte waarden voor de parameters en de golfvorm voor het 
debiet; 

een periode; een klein deel verblijft daar twee perioden; 
- in de interna treden, met name tijdens de vertragingsfase, gecompliceerde, 
drie-dimensionale stromingspatronen op; 

- het optreden van instabjliteiten in de stroming hangt waarschijnlijk mede 
af van de golfvorm voor het debiet: uit de metingen bleek namelijk dat, 
als het debiet een sinus met een statj.onaire component is, er geen 
instabiliteiten optreden. Bevat het debiet echter een stationaire fase, 
dan treden deze wel op; 

- de overeenstemming met resultaten van andere auteurs is redelijk. Er 
bestaat een globale overeenkomst in vorm en grootte van het gebied met 
negatieve axiale snelheden. De tijdstippen waarop dit gebied weer 
verdwijnt verschillen echter nogal. Deze verschillen zijn waarschijnlijk 
te wijten aan de verschillen in de keuze van de golfvorm en de parameter- 
waarden. 

I 
- de verblijftijden van de meeste vloeistofdeeltjes in de bulbus -d t 

Verder j.s tijdens de visualisatie-experimenten gebleken dat., bij het 
zichtbaar maken van instationaire stromingspatronen, enige problemen 
optreden, die niet aanwezig zijn bij een stationaire stroming. Een van die 
problemen is, dat aan de indikator hoge eisen gesteld worden met betrekking 
tot de zichtbaarheid en het soorteiijk gewicht. Een ander probieem is het 
analyseren en interpreteren van de gegenereerde strijklijnen. Met een gewone 
video recorder is een goede vertraagde weergave van de beelden niet 
mogelijk, zodat de analyse van de gegevens moeilijk is. High-speed-appara- 
tuur zou hier mogelijk uitkomst bieden. Bovendien zijn de gegenereerde 
strijklijnen in het algemeen moeilijker te interpreteren dan stroomlijnen- 
patronen. In combimatie met het voorgaande betekent dit dat een visualisatie 
van de instationaire stroming in de halsslagadervertakking een goed hulpmid- 
del is om het stromingspatroon beter te begrijpen, maar ongeschikt is voor 
een kwantitatieve analyse. 
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Als het medium waarin gemeten wordt een andere brekingsindex heeft dan 
perspex, zal aan de grensvlakken tussen het perspex en het medium in het 
algemeen een afbuiging van de laserbundel optreden. Bij het meten van de 
axiale sne1hej.d in het symmetrievlak leidt dit niet tot onoverkomelijke 
problemen. Indien echter ook op andere plaatsen en andere snelheidscomponen- 
ten gemeten dj.enen te worden, zal in de buurt van de wanden op een gegeven 
moment totale reflectie optreden. Hierdoor wordt het meten van de snelheid 
uiteraard onmogelijk. Vandaar dat de metingen uitgevoerd dienen te worden in 
een medium waarvan de brekingsindex gelijk is aan die van perspex ( 1 , 4 9 3 ) .  
Een geschikte vloejstof is bijvoorbeeld een mengsel van olie ('Shellflex") 
en kerosine. Omdat de viscositeit van dit mengsel nogal groot is (q  = 9 , 9  CP 
bij 4OoC), kunnen de metingen, in verband met de grootte van de benodigde 
periodetijd, dan het beste in een vergroot model ( 2 , 5 : 1 )  uitgevoerd worden. 
Dit heeft dan tevens het voordeel dat de afmeting van het meetvolume een 
minder grote invloed heeft op de meetresultaten. Het betekent echter ook dat 
de tandwielpomp, die nu in gebrui-k is, vervangen dient te worden door een 
pomp die grotere debieten kan verpompen. Ook dient de traverseerinrichting 
dan aangepast te worden aan de grotere massa van het geheel. 
Uit de vergelijking van de meetresultaten met de gegevens van andere 

auteurs is tevens gebleken dat de keuze van de golfvorm voor het debiet een 
belangrijke invloed heeft op de meetresultaten. Om een vergelijking met de 
situatie j.n vi.vo mogelj.jk te houden, verdient het dan ook aanbeveling in de 
toekomst te meten bij een debietgolfvorm die de situatie in vivo beter 
benadert. 

I 

I C c C h S  
/ 
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Appendix 1: Berekeninuen aan de stralenqanu. 

In deze appendix komt de stralengang bij de metingen in de communis en de 
biilbiis aan de orde. Hierbij worden alleen de hoeken berekend, die de bundels 
met elkaar en de buisas maken. De traverseringsparameters worden op de in 
paragraaf: 3.5 beschreven wj.jze bepaald. Omdat de zj.jden van het blok perspex 
evenwijdig aan de assen van de takken zijn afgeschuind, wijkt de stralengang 
bij de meting in cornmiinis nogal af van die bij de overige metingen. In de 
eerste paragraaf wordt berekend over welke hoek het model gedraaid moet 
worden om de axiale component te kunnen meten. Bij de metingen in de 
doorsneden Cf en CO is de buiswand echter gekromd, zodat de berekening in 
die gevallen niet meer geldt. In paragraaf 1 . 2  wordt toegelicht, hoe de 
snijhoek van de bundels dan bepaald wordt. Rij de meting in de bulbus treedt 
eveneens een vertekenhg op als gevolg van de kromming van de buiswand. In 
paragraaf wordt berekend wat de invloed daarvan is op de hoeken die de 
bundels met elkaar en met de buisas maken. 

1.3 

Al.l. De metinu in het rechte uedeelte van de communis. 

Ficruur Al.1: Situatieschets bij de metingen in de communis. 
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in figuur A1.l is een situatieschets weergegeven, met de bijbehorende 
notatie. Om de axiale snelheden te kunnen meten, moeten de hoeken, die de 
beide bundels maken met de normaal op de buiswand, gelijk zijn. Verder maken 
de biindels, voordat ze het model ingaan, een hoek van 23,8' met elkaar. De 
volgende vergelijkingen bepalen de stralengang: 

P2 

BP3 

= - Bp4 

= Y + ap3 

= Bp4 

Pl sin Rll = n sin û P 

sin a12 = n sin Etp2 P 

n sin ap3 = n,sin 8, P 

(Al. 1) 

(Al .2) 

(Al. 3) 

(Al .4) 

(Al. 5 )  

(Al . 6 )  

(Al . 7 ) .  

Na substitutie van (Al.1) en (A1.2) in (A1.5) en (A1.3) in (A1.6) volgt, met 
behulp van (A1.4) en na uitwerking met behulp van de sinusregel uit: de 
goniometrie, dat : 

l/n~.s.in223,8* - 2.sin 2 y .  (l-cos 23,8O) 
O 

sin 2 ap3 = 
2.cos2y.(ltcos 23,8') - 2.sin2y.(1-cos 23,8 1 

(Al. 8)  

Voos 
volgt: 

de metingen in de communis geldt y = 25', zodat voor de overige hoeken 

a, = 7,55' 

ül1 = 51,7' 

De hoek die de laser-as moet maken met het grensvlak perspex-lucht,'j.s 
39,8'. Om de axiale snelheid te kunnen meten, moet, vanuit de uitgangs- 
positie waarin de communis-as loodrecht op de laser-as staat, het model dus 
ovex een hoek van 14,8O gedraaid worden. 
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A1.2. De metinoen in de communis waarbij de buiswand aekromd is. 

Voor de metingen waarbij de laser-bundels de gekromde gedeelten van de 
communicwand moeten passeren, geldt bovenstaande berekening uiteraard niet. 
Dit zijn de metingen waarbij getraverseerd is op eén en op nul buisstralen 
van de apex ( z  = - 1 ,  resp. z = O ) .  De stralengang kan daar niet berekend 
worden, omdat daarvoor de kromming van de buiswand als funktie van de axiale 
coördinaat bekend moet zijn. Daarom is de stralengang hier opgemeten. Dit is 
gedaan door een vergroot beeld van de vertakking op een t.v.-scherm weer te 
geven. Daarop is de loop van de bundels in het perspex blok (buiten de 
vertakking dus) zichthaar. De hoek waaronder de bundels het model ingaan kan 
dan opgemeten worden, zonder dat er sprake is van vertekening. Hieruit kan 
vervolgens met de wet van Snelliiis de snijhoek van de bundels in de 

Fisuur A1.2: De stralengang door het model bij de meting op z = -1 ,  
bepaald door middel van de weergave van het model op -een t.v.-scherm. 

vloeistof berekend worden. Ter illustratie is een voorbeeld van de stralen- 
gang door het model weergegeven in figuur A1.2. 

Als dit toegepast wordt bij de traversering op z = -1 ,  dan blijkt dat de 
bundels, een meting in de buurt van de wand aan de internazijde van de 
communis, elkaar onder een hoek van lS, 4' snijden. Rij een meting in de 
buurt van de tegenoverliggende wand snijden ze elkaar onder een hoek van 
17,1° en op de buisas onder een hoek van 15,5'. Bij de verwerking van de 
gegevens wordt uitgegaan van een gemiddelde snijhoek van 16'. De fout die 
hierdoor gemaakt wordt bij de berekening van de snelheid, bedraagt maximaal 
7 % .  Tevens blijkt dat de bisectrice van de scherpe hoek tussen de bundels 

* 

bij 
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vrijwel loodrecht op de buisas te staan: de hoek ûf is maximaal 2,4O. 
Rovendien zal de radiele snelheid daar waarschijnlijk (n.a.v. de resultaten 
van de vi.sualisatie-experimenten) vrij klein zijn ten opzichte van de axj.ale 
snelheid. De fout in de gemeten snelheid die ontstaat, is daarom te verwaar- 
lozen ten opzichte van de fout  als gevolg van de vertekening. 
De traversering op z = O bestaat uit twee delen. Bij de traversering aan 

de van de apex snijden de bundels elkaar bij een meting in de 
binnenbocht onder een hoek van 15,9'. Bij een meting in de buurt van de apex 
bedraagt de hoek 14 ,1°  en halverwege de traversering 12,4O. De gemiddelde 
snijhoek is ongeveer 13,8'. Dit betekent dat de berekende snelheid in de 
punten die midden tussen de apex en de communis-interna-wand liggen ongeveer 
10% te hoog i s ,  terwijl deze in de binnenbocht ongeveer 15% te laag is. De 
hoekafwijking j.s maxj.maa1 6 . Uit de metj.ngen van Kii (1983)  blijkt, dat 
op doorsnede IO, op de as van de interna, de radiele snelheid waarden kan 
bereiken tot 60% van de maximale axiale snelheid. Dit betekent dat de 
afwijking .in de gemeten snelheid zeer aanzienlijk kan zijn. Om daarvan een 
reële schatting te kunnen maken, dienen echter meer gegevens met betrekking 
tot de radiele snelheid beschikbaar te zijn. Bij de traversering aan de 
andere zijde van de apex treedt geen vertekening op, omdat de wand van de 
externa daar niet gekromd is. Daarom kan bij deze meting de stralengang wel 
berekend worden, waarbj.j dezelfde vergelijkingen toegepast moeten worden als 
in de vorige paragraaf , met y = 30'. Uit die berekening volgt, dat het 
model, ten opzichte van de uitgangssituatie, over een hoek van 12,4*  
gedraaid moet worden. De bundels snijden elkaar dan onder een hoek van 
1 5 , 2  . 

internazijde 

O 
Bf 

O 

A1.3 .  De metinqen in de bulbus. 

In deze paragraaf worden de hoeken berekend, die de bundels maken met de 
normaal de buiswand en met elkaar. Met name wordt het verschil berekend 
tussen de situatie waari.n de bukwand recht is en die waarin deze gekromd 
is. In figuur A1.3  .is een situatieschets weergegeven met de bijbehorende 
naamgeving. Voor de st.ralengang gelden de volgende gelijkheden: 

op 

BI1 = 612 = 91 

sin = n sin û 

npsin ep2 = nwsin ûwl 

n sin Bp3 = nwsin Rw2 

( A l  .9) 

( A l .  10) 

( A l .  1 1  ) 

( A l .  12) 

( A l .  13)  

( A l .  1 4 )  

Pl P 

P 

Bp1 = Bp2 + y1 

= ep3  - y2 
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Fiuuur A1.3: Situatieschets bij de metingen in de bulbus. 

û 1  heeft een vaste waarde van 11,9O. Aïs de buiswand niet gekromd is, volgt 
uit bovenstaande vergelijkingen, dat û w l  = ûnS = 8,9', terwijl, als de 
buiswand wel gekromd js, Owl en ûw2 nog afhankelijk zj.jn van y1 en y2.  Voor 
de hoek tussen de bundels, ûb, geldt: 

(Al. 15) 

Om een schatting te maken van de in de invloed van de kromming op ûb en Of, 
worden enige waarden voor y1 en y2 ingevuld die reëel zijn voor de be- 
schouwde sitiiatie (zie figuur A1.3). Het resultaat daarvan is weergegeven in 
tabel Al.1.Uit deze tabel blj.jkt dat ûb en ûf slechts weinig afhangen van de 
waarden van y1 en y 2 ,  Bij de verwerking van de gegevens wordt uitgegaan van 
ee gekromde buis. Jn dat geval zijn ûb en û f  17,8' en O'. De maximale 
afwijking en y2 = 
0'. en ûf = 1,92'. De afwijking als gevolg van de fout in 

niet 
O van deze waarden treedt op in de situatie waarin y1  = 15 

O Dan is û b  = 16,O 
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ûb in de berekende snelheid i s  dan 10%. Dit is echter een zeer extreme 
situatie, die zich in de praktijk waarschijnlijk niet zal voordoen. 

O 
5 
5 
5 
5 
10 
10 
10 
10 
15 
15 
15 
15 

y2 

O 
O 
5 
10 
15 
O 
5 
10  
15 
O 
5 
10 
15 

'b 

17 ,8  
17 ,2  
17 ,9  
18 ,5  
19 ,2  
16 ,6  
17 ,3  
17 ,9  
18,6 
16,O 
16,7 
17 ,3  
18,O 

ef 

O 
0 , 3 1  
o, 63 
o, 9s 
1 , 3 0  
O,  63. 
O ,  96 
1 ,26  
1 ,61  
O, 93 
1 ,27  
1 ,57  
1 , 9 2  

Tabel A1.1:  De snijhoek van de bundels en de hoek die de bisectrice 
van de stompe hoek tussen de bundels maakt met de buisas voor diverse 
krommingen van de buiswand. De waarden zijn opgegeven in graden. 

In de meeste gevallen is de afwijking in ûb minder dan 1' en de afwijking in 
de sne1hei.d minder dan 6%.  De fout in de berekende snelheid doordat €if niet 
nul i s  hangt a f  van de grootte van de radiele snelheidscomponent. Gezien de 
maximale waarde van 1 , 92' voor gf zal deze invloed niet erg groot zijn. 


	Symbolenlijst
	Inhoudsopgave
	Inleiding
	1.1 Probleemstelling
	1.2 Definities van dimensieloze getallen

	Stromingen in bochten
	2.1 Theoretische en numerieke analyses
	2.1.2 Ontwikkelde stromingen

	2.2 Experimentele studies
	2.2.1 Inloopstromingen
	2.2.2 Ontwikkelde stromingen

	2.3 Samenvatting

	Stromingen in vertakkingen
	3.1 Numerieke analyses
	3.2 Experimentele studies
	3.2.1 Visualisatie

	3.3 Samenvatting

	Conclusies en aanbevelingen
	in een vertakking
	4.2 Voortgang van het onderzoek
	Appendix: Pulserende stromingen: oplosmethodrn
	Literatuurlijst


