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HOOFDSTUK 1 .  INLEIDING. 

Het interafdelingsproject 'Atherosclerose ' Iieef t als doel het ont- 
wikkelen en evalueren van meetmethoden voor de vroegtijdige detectie van 
aderverkalking, waarbij de voorspelling van te verwachten veranderingen in 
stromings- en vaatwandgedrag belangrijk is. Als  gevolg van verdikking en 
verharding van de vaatwand zullen namelijk de eigenschappen van de vaatwand 
en dus het gedrag ervan veranderen en zal bovendien het stromingsyedrag in 
het vat beinvloed worden. 

doel  van de afstudeeropdracht is een bijdrage te leveren aan de 
modelvorming (numeriek en experimenteel) van de yolfvoortplantinys- 
verschijnselen in de halsslagadervertakking. 

Het volgende hoofdstuk behandelt een literatuurstudie naar de visco- 
elastische materiaaleigenschappen van de vaatwand van de halsslagader. In 
hoofdstuk 3 worden een theoretische en een numerieke modelvoxming van tiet 
stromingsgedrag in elastische configuraties en het daarbij behorende vaat- 
wandgedrag gegeven. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de metingen van g o l f -  
voortplanting en -reflectie in een elastische rechte buis besproken. De 
yemeten grootheden worden gebruikt als basisgayevens t.b.v. de numerieke 
modelvorming van golfvaortplanting in een elastische buis en worden 
vergeleken met de theoretische grootheden welke volgen uit de èBn-dimensio- 
nale golfvourtplantingstheorie. Tn hoofdstuk 5 wordt de numerieke analyse 
van golfvoortplanting in een elastische buis m. b,v. het programmapakket 
MARC, dat gebaseerd is op äe eindige elementenmethode, behandeld. Het 
verslag van dit afstudeerwerk besluit met een discussie van de resultaten en 
een bespreki-ng van de voortgang van dit onderzoek. 

Ret 
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HOOFDSTUK 2. VISCO-ELASTISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE HALSSLAGADER. 

2 . 1 .  Inleidinq. 

In het kader van het interafdelingsproiect 'Atherosclerose' is een 
literatuurstudie verricht naar de visco-elastische eigenschappen van de 
vaatwand van de halsslagader. De aandacht is gericht up de halsslagader 
omdat daar de detectie van liet snelheidsveld in-vivo mogelijk is m. b. v. het 
gepulst Doppler-systeem (zie Reneman, e.a. [20]) en vroegtijdige detectie 
van aderverkalking zeer wenselijk is. 

Door een literatuurstudie is enig inzicht verkregen in de materiaal- 
eigenschappen van de halsslagader, alvorens de invloed van verandeEing van 
deze eigenschappen op de stromingsverschijnselen te onderzoeken. Hier wordt 
een beknopt overzicht gegeven van de resultaten van de ìiteEaCuurstudie; 
voor een diepgaandere behandeling wordt verwezen naar [IS]. 

Voos de beschrijving van de mechanische eigenschappen van de 
arteriële wand worden verscheidene grootheden gebruikt. In appendix A wordt 
een overzicht gegeven van definities van deze grootheden. 

2.2. De statisch efastische eicíenschamen. 

Voor de beschrijving van de statisch elastische eigenschappen van de 
vaatwand wordt gebruik gemaakt van de definitie van de incrementele efasti- 
citeitsmodulus (zie appendix A). Daarbij is aangenomen dat het wandmateriaal 
homogeen, isotroop en incompressibel is, wat volgens Dobrin en Rovick IS] 
regel is. 

[SI onderzocht de statisch incrementele elasticiteitsmodulus 
van halsslagaders van honden als functie van de druk en vrsrrd een tendens tut 
toename bij verhoging van de inwendige druk met een grenswaarde van ca. 
7 . 3  * ?O6 ['/,2]. Voor deze grenswaarde werd geen duideli2ke verklaring 
gegeven. 

Learoyd en Taylor [I41 vonden eveneens een toename van de statisch 
incrementele elasticiteitsmodulus van 'jonge' en 'oude' humane halsslag- 
aders, zie figuur 2.1 resp. 2.2, bij een verhoging van de druk. Daarbij werd 
Einc bepaald in een drukgebied van 4 0  tot I60 [mmHg] met drukintervallen van 
10 [mmHg]. B i j  een bloeddruk van 100 [mmHg] is voor Einc een gemiddelde 
waarde van 0.95 * 10 [ /,2] gevonden. Een belangrijke conclusie van hun 
onderzoek is dat de incrementele elasticiteitsmodulus niet als materiaal- 
grootheid op te vatten is, maar dat geometrie en stijfheid van een vaatwand 
samenhangen en op gecompliceerde wijze veranùeren bij veroudering. 

Bergel 

6 N  
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Fig. 2 .1  

Gemiddelde waarden voor Einc van 
de halsslagader van 'jonge 
personen (Learoyd en Taylor [ 14) 1 . 

Fig. 2.2 

Gemiddelde waarden voor Einc van 
de halsslagader van 'oude 
personen (Learoyd en Taylor [ l 4 ] ) .  

2.3. 

Het dynamische gedrag van de arteriële wand is anders dan het sta- 
tische gedrag vanwege de visceuze eigenschappen van de arteriële wand die 
een rol gaan spelen. Rij het onderzoek naar deze eigenschappen wordt: gebruik 
gemaakt van de definitie van de dyaaruische elasticiteitsmodufus zoals 
beschreven in appendix A .  - 

Fig. 2 . 3  

Dynamische stijfheid Eavn van 
halsslagaders van 'jonge (Y) en 
'oude' ( O )  personen bij een gemid- 
delde druk van 100'[mntHy] (Learoyd 
en Taylor [ 1 4 ] ) .  

Berge1 [4 ]  onderzocht de dynamische elasticiteitsmodulus van hals- 
slagaders van honden door meting van druk-straalrelaties bij frequenties to t  
20 [Hz]. Learoyd en Taylor [14) onderzochten het dynamisch gedrag van humane 
halsslagaders; resultaten stemmen goed overeen met die van Besyel [ 4 ] .  hun 
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In beide onderzoeken werd een toename van de elastische component E dp van 
de dynamische elasti.citeitamodulus tussen O en 2 [Hz], en een wezenlil con- 
stant verloop bij hogere frequenties mat een waarde van ca. 1 . 5  * 10' ['/,23 
gevonden, zie figuur 2 . 3 .  Edyn is nagenoeg onafhankelijk van de leeftijd. 
Wat betreft de visceuze component uw en de fasefioek + vonden Bergel [SI en 
Learoyd en Taylor f 141 overeenkomstige resultaten. De visceuze component en 
de fasehoek zijn klein (zie resp. figuur 2 . 4  en 2.51, duidend op geringe 
demping. Alle onderzochte vaten vertonen een afname van de viscositeit q bij 
toenemende frequentie w .  

.- - 

Fig. 2 .4  Fig. 2.5 

Visceuze component: ( o w )  als functie Fasehoek (+)  als functie van de 
van de frequentie bij een gemiddelde frequentie bij een gemiddelde druk 
druk van 100 [mmHg] van de halsslag- van 100 [roimI;rg] van de halsslagader 
ader van 'jonge' (Y) en 'oude' ( O )  van 'jonge' (Y) en 'oude' ( O )  
personen (fearoyd en Taylor [14f). personen (Learoyd en Taylor [14]1. 
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2 . 4 .  Discussie. 

In tabel 
[I41 

2.1 worden de resultaten van het onderzoek van Learoyd en 
Taylor aan humane halsslagaders en van de onderzoeken van Bergel [3], 
[ 4 ]  en Dobrin en Rovick [ S ]  aan halsslagaders van honden, samengevat. De 
gemiddelde waarden van de incrementele elasticiteitsmodulus (Einc) I de elas- 
tische (E 1 en de visceuze component; ( q w )  van de clynamische elasticiteits- 
modulus z 3 ~ n  gemeten bij een gemiddelde druk van 100 [mmHgl. b p  

Referentie 

Zearoyd en 
Taylor (1966)  

Bergel (1961) 

Dobrin en Ro- 
vick (1969) 

Einc [*IO6 qm23 

0.89 (Y) - 1.01 ( O )  

0.64 

O. 65 

Edyn [*IO6 N/,21 

1.6 (Y) - 1.3 (09 

1.1 

Tabel 2.1 

qw [*IO6 N/,21 

0.25 (Y) 

O 

- 0.16 (0) 

i4 

- 

Het is raadzaam voorzichtig te zijn bij de interpretatie van resul- 
taten betreffende de viscv-elastische eigenschappen van de arteriële vaat- 
wand om de volgende redenen: 
o Het is van belang te weten in welke mate de materiaaleigenschappen van een 
vat Veranderen wanneer het wordt verwijderd uit zijn fysiologische 
omgeving. In een onderzoek van Gow en Hadfield [9 ]  werden bij arterieen 
in-vitro een grotere diameter en een grotere statische er. dynamische 
elasticiteitsmodulus gemeten dan bij arterieen in-vivo. 

o Er zijn twee verschijnselen waarop gelet moet worden tijdens in-vitro 
experimenten vanwege hun invloed op de eigenschappen van een vaatwand: 
1 .Retractie (inkorting) van een arteriesegment treedt op bij verwijdering 
ervan uit zi2n natuurlijke omgeving, waardoor de diameter toeneemt en de 
visco-elastische eigenschappen van de vaatwand veranderen a Retractie 
neemt a f  bi2 veroudering (Learoyd en Taylor [14]). 

2.Contractie van de vaatspier veroorzaakt een sterke verandering van de 
statische druk-diameterrelatie van arterieën ( Dobrin en Rovick [S] 1 .  

o Anderzijds zijn de statische en dynamische elasticiteitsmodulus afttanke- 
lijk van de geometrie van het vat en zijn derhalve niet te beschouwen als 
materiaalgrootheden, 

Reneman, e.a. [I93 bestudeerden de veranderingen van de distensibi- 
liteit en de compliantie (zie appendix A )  van de humane halsslagader bij 
veroudering. Deze grootheden zijn meer geschikt om de flexibiliteit van 
vaatwanden aan t e  duiden, omdat zij rechtstreeks bepaald worden uit de 
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relatieve diameterverandering van het vat. Zij vonden een lineaire afname 
van de distensibiliteit en van de compliantie bij veroudering, zie resp. 
figuur 2.6 en 2.7. Overeenkomstige resultaten werden verkregen in een ander 
onderzoek [ZO]. 

Fig. 2.6 

t 

I. 

e 

9, 
c 

.O * c 

Bistensibiliteit als functie van 
de leeftijd, geschat mek lineaire 
regressie (Reneman, e.a. [19]). 

Fig. 2 . 7  

Compliantie als functie van de 
leeftijd, geschat met lineaire 
regressie (Reneiiian, e . a .  [ 1 9 ] t .  

samengevat zijn de conclusies van het literatuuronderzoek: 

* De incrementele elasticiteitsmodulus Einc vertoont een tendens tot toename 

van 100 [mmHg] een gemiddelde waarde voox Einc van ca. 0.95 * IO6 CN/,2]. 
~ 

bij een verhoging van de druk. De humane halsslagader heeft bij een druk 

Bij veroudering neemt Ein, toe. 



1 

* De elastische component Edyn van de dynamische elasticiteitsmodulus neemt 
abrupt toe tussen O en 2 fHz3 en bli2ft bij hogere frequnties wezenlijk 
constant; bij een gemiddelde druk van 100 [mmHg]. Edyn is vrijwel 
leef ti jdsonafhanke1j.j k. 

visceuze component qw blijft nagenoeg constant bij toenemende frequen- 
t i e  en neemt af bij veroudering. De emidàelde waarde vuur qw van de 
humane halsslagader bedraagt ca. 0.2 * 10 IN1,2] bij een gemiddelde druk 
van 100 [mmHg]. 

* De 
51 

* De fasehoek CP is klein (5' - 9') en neemt af bij veroudering. 
* De distensibiliteit en de compliantie vertonen een lineaire afname bij 
veroudering, m.a.w. oude personen hebben stijvere vaatwanden dan jonge 
personen 

1 
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HOOFDSTUK 3. NODELVORMING VAN GOLFVOORTPLANTING IN RECHTE BUIZEN. 

I 

3.1. Inleidina. 

Voor de modelvorming van stromingsgedrag in rechte buizen en het 
wandgedrag van rechte buizen is er een drietal manieren: 
o Een theoretische analyse van het stromings- en wandgedrag waarbij de 
bewegingsvergelijkingen van de wand en de vloeistof gekoppeld opgelost 
worden. 

o Een numerieke methode waarbij de bewegingsvergelijkingen ontkoppeld 
opgelost worden, en wel als volgt: 
-Het wandyedrag wordt numeriek bepaald met de eiiidige elementenmethode 

-Het stromingsgedrag wordt numeriek bepaald eveneens met de eindige 
m.b.v. het programmapakket MARC. 

elementenmetirode m.b.v. tiet programmapakket SEPRAN voor stromings- 

o Een numerieke methode waarbij de beweginysveEgelijkingen gekoppeld 
opgelost worden. Deze methode valt buiten het kader van dit; afstudeer- 
onderzoek. 

problemen. 

E ) 1 / 2  c =  ( -  

3.2. Theoretisch model van qolfvoortplantins in elastische buizen. 

In een onderzoek van v.d. Vosse [22] is met de theorie van Womersley 
tiet stromingsgedrag in starre en elastische rechte buizen bij ainusvormige 
drukveranderingen geanalyseerd teneinde de invloed van de elasticiteit van 
de wand van een rechte buis op het snelheidsprofiel te onderzoeken. 

Uitgaande van de Navier-Stokes vergelijking met verwaarlozing van 
niet-iineaire termen en tweede-orde afgeleiden in axiale richting, is een 
uitdrukking afgeleid voor de axiale snelheid van een incompressibele vloei- 
stof met constante viscositeit in een starre buis. Figuur 3 . 1  illustreert 
het theoretisch bepaalde snelheidsprofiel in een starre buis. 

Verder is, uitgaande van lineair elastisch materiaalgedrag, uit het 
gekoppelde stelsel bewegingsvergelijkingen van de wand en de vloeistof het 
axiale snelheidsprofiel in een elastische buis theoretisch bepaald, In 
figuur 3.2 is dit theoretisch bepaalde snelheidsprofiel weergegeven. Ook 
zijn uit dit gekoppelde stelsel uitdrukkingen afgeleid voor de golfvoort- 
plantinyssnelheid van drukyolven in de vloeistof en van longitudinale 
trillingen van de buiswand. Voor deze golfsnelheden geldt bij benadezi 

resp. 112 E 
c = (  

waarin Q, : dichtheid van de vloeistof, 
Q : dichtheid van de buiswand, 
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Bovendien is in een theoretische beschouwing door Lamb [?3] de 
golfvoortplanting van trillingen van de wand van elastische dunwandige 
buizen onderzicht. Er is uitgegaan van een buis waarin zich geen vloeistof 
bevindt en vervolgens is een buis beschouwd die gevuld is met vloeistof. 

Uitgaande van de bewegingsvergelijkingen voor de axiale en radiale 
beweging van een onbelaste, dunwandige buis met oneindige lenyte, waarbij 
rotatie-symmetrie ('/ae = O )  wordt verondersteld, is een vergelijking af te 
leiden voor de golfsnelheid c. Hierbij is aangenomen dat de axiale en 
radiale verplaatsingen de volgende vorm hebben: 

2iri /A ct+z 2ri1/A (cttx 
u = u e  resp. w = G e (3.1) 

waarin A :  golflengte 

en dat de golflengte van de trilling zo groot is t.o.v. de buisomtrek dat de 
invloed van buigj.ny verwaarloosd may worden. 

c : golf snelheia 

Deze vergelijking luidt als volgt (Lamb [13], Graff [?O]>: 

= o  A2 2 A2 

4r2R2 R2 4,' 
c4 - cp2 (I t -1 c2 + (I-v 1 .- __ 

1 E 
waarin cP = ( I2 : 'dunne plaat ' gulf snelheid , 

(1-v2) e 

: elasticiteitsmodulus van de buiswand, 
: dwarscontractiecoëfficiënt, 
: straal, 
: dichtheid van de buiswand. 

Of uitgedrukt in de eigenhoekf requentie w=21r~/~ : 

(3.2) 

Hieruit is w2 op te lossen ais functie van A ,  De eiyenhoekfrequentie die 
volgt uit de 'kleinste' wortel van vgl. ( 3 . 3 )  hoort bij een eiyentrillinys- 
vorm van de buis die voornamelijk axiaal is en de eigenhoekfrequentie 
volgend uit: de 'grootste' wortel van ( 3 . 3 )  hoort b i j  een voornamelijk 
radiale eigentrillingsvorm van de buis (Lamb [13])- 

Verondersteld wordt vervolgens dat de buis een compressibele 
invisceuze vloeistof bevat, waarbij voor de druk met verwaarlozing van niet- 
lineaire termen geldt-,: 
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(3.4) 

waarin co : golf snelheid in een onbegrensd vlueistof gebied . Wanneer K de 
compressibiliteit en eo de dichtheid van de vloeistof is dan is co 
yedef inieerd als : 

(3.5) 
1 

co2 = __ 

21~i'/~(ct+z1 
QoR 

A l s  de druk de vorm P = P e heeft, dan kan P geschreven worden 
als een constante vermenigvuldigd net eer! Besselfunctie. Deze constante 
volgt uit de hydrodynamische vergeli jkiny 

die de koppeling txssen buiswand en vloeistof beschrijft, zodat P uit te 
drukken i s  in de radiale beweging van de wand w. in de beweginysverge- 
lijkingen voor de buiswand wordt als uitwendige belasting deze uitdrukking 
voor de vloeistofdruk P gesubstitueerd. Wanneer alleen trillingen met grote 
golflengten t.o.v. de buisomtrek beschouwd worden en verondersteld wordt dat 
de vloeistof is, ofwel co2 * 0 0 ,  dan volgt een kwadratische 
vergelijking voor c2. Wordt vervolgens aangenomen dat de wanddikte t klein 
is t.o.v. de straal R van de buis, dan kan voor de golfsnelheid van de 
radiale en de axiale trillingen van de buiswand de volgende uitdrukkingen 
afgeleid worden (Lamb [ ? 3 ] ) :  

incompressibel 

E ,112 C a  i- 
2R e, 

) 112 E 
resp. c 2 [ 

Q 

( 3 . 7 )  

( 3 . 8 )  

Deze 
gevonden uitdrukkinyen. 

uitdrukkingen voor de golfsnelheid komen overeen met de door Womersley 
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3 . 3 .  Numerieke modelvormina van qolfvoortpfantina in elastische rechte 
buizen. 

De bewegingsvergelijkingen van de buiswand en de vloeistof kunnen 
ontkoppeld opgelost worden . De beweging van de wand van een elastische 
rechte buis die gevuld is met vloeistof, wordt numeriek bepaald m.b.v. het 
programmapakket MARC dat gebaseerd is op de eindige elementenmethode. Voor 
de beschri-jving van een vaste stof-vloeistof interactieprobleem wordt uit- 
gegaan van de bewegingsvergelijking van de vaste wand en een druk- 
potentiaafbeschrijving van de vloeistof, die incompressibel en invisceus 
verondersteld wordt. Hieruit wordt een stelsel lineaire vergelijkingen in 
matrixvorm afgeleid. Door verhoging van de mavsamatrix in dit stelsel met 
een extra  ter^ worët de aanneziyfieid WE de v loe is tof  i n  rekening gebmcht:. 
Voor een uitgebreide behandeling van de theorie waarop het numerieke 
oplossingsproces van vaste stof-vloeistof interactieproblemen gebaseerd is, 
wordt verwezen naar appendix B. M.b.v. eigenwaarde-methoden, zoals subspace 
iteration (zie Bathe, e.a. [2]) en power iteratie (zie v. Campen en de 
Kraker [6]), kunnen eigentrillingsvormen en bijbehorende eigenfrequenties 
bepaald worden van het gediscretiseerde systeem. Voor de bepaling van tiet 
dynamische gedrag zijn binnen het programmapakket MARC twee oplosmethoden 
beschikbaar: modale superpositie en directe numerieke integratie (zie 
appendix 3). 

Een benadering voor de snefheids- en drukverdeling in het vloeistof- 
gebied in de elastische buis kan vervolgens numeriek bepaald worden m.b.v. 
het eindige elementenpakket SEPRAN voor stromingsproblemen. Hier wordt 
uitgegaan van een incompressibele Newtonse vloeistof net constante viscosi- 
teit. Als beschrijvende vergeliikingen voor het snefheids- en drukverloop 
gelden de inatationaire Navier-Stokes vergelijking en de continuïteits- 
vergelijking. Discretisatie en linearisatie hiervan levert een stelsel 
lineaire vergelijkingen in matrixvorm (zie Rindt [ Z l ]  ) . De randvoorwaarden 
waaraan de snelheden van de vloeistof aan de wand moeten voldoen, worden 
bepaald uit de beweging van de buiswand die berekend is m.b.v. NARC. 

3.4. Vooittaancr. 

Alvorens een numeriek model van golfvoortplanting in elastische 
rechte buizen ontwikkeld wordt, zullen eerst golfverschijnselen in een 
elastische rechte buis experimenteel onderzocht worden. In het volgende 
hoofdstuk worden de uitgevoerde experimenten besproken en in hoofdstuk 5 
tenslotte zal getracht worden met de hierboven genoemde procedure een 
numeriek model te vormen van de tijdens de metingen waargenomen 
verschijnselen. De numerieke resultaten voor de golfvoortpiantingssnelheid 
van trillingen van de wand van een buis, met en zonder vloeistof, zullen 
worden vergeleken met de resultaten die volgen uit de theorie enerzijds en 
met de experimentele resultaten anderzijds. 
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HOOFDSTUK 4. EXPERIMENTEN. 

4.1. Inleidincf. 

Om de golfverschijnselen in elastische configuraties meer kwantita- 
tief te onderzoeken, zijn experimenten uitgevoerd aan een pulsvoort- 
plantingsopstelling, die ontwikkeld is door Horsten [Ill. 

Met doel van deze experimenten is de gemeten grootheden te gebruiken 
als basisgegevens t.b.v. de numerieke modelvorming van golfvoortplanting in 
elastische rechte buizen, en te vergelijken met de theoretische grookheden 
t. d+,ke al 

Ofschoon aderverkalking gesimuleerd kan worden door een elastische 
buis met een uitwendige starre vernauwing, wordt de invloed van vernauwingen 
op de golfvoortplanting bepaald d.m.v. reflectie-experimenten aan een 
elastische buis met een inwendige vernauwing. De reden hiervoor is dat 
numerieke modelvorming van een elastische buis met een inwendige vernauwing 
als eenvoudiger wolfdt; beschouwd dan die van een elastische buis met een 
uitwendige vernauwing, waar de overgang van buis en vernauwing tot 
singuliere punten aanleiding kan geven. 

in de volgende paragraaf zullen de meetmethode en de fysische 
modellen, waarmee de gemeten grootheden vergeleken worden, behandeld worden. 
In 4 . 3  worden de meetreaultaten besproken en tenslotte, in f 4 . 4 ,  worden 
deze vergeleken met theoretische resultaten, volgend uit de &&%-dimensionale 
golfvoortplantingstheorie, en met experimentele resultaten van gelijk- 
soortige metingen van Horsten [Ill. 

volgen uit de B&n-dirnensionale go l fvocs tp lznt ingstheor ie .  

4 . 2 .  Meetmethode. 

4 . 2 . 1 .  Meetopstelling. 

De belangrijkste elementen in de meetopstelling, waarvan in figuur 
1.1 een schematisch overzicht wordt gegeven, zijn het drukvat , het magneet- 
ventiel en de deformeerbare buis (siliconen rubber, Penrose Drain). Voor het 
begin van h e t  experiment zijn buis en vloeistof (water) in rust. üe buis 
rust op een vlakke ondergrond en wordt d.m.v. een overloopvat op een 
statische druk van ca. 2 . 4  [kPa] gehouden om inklappen te voorkomen. Buis en 
dempervat zijn via het magneetventiel met elkaar verbonden. Het drukvat 
staat onder een uverdruk van ca. 50 [kPa]. 

Door het openen van het magneetventiel, waarbij het drukvat in 
verbinding met de deformeerbare buis en het dempervat: afgesloten is, 
begint het experiment. Na ca. 12 [msec]. wordt het ventiel gesloten, waarbij 
de demper werkzaam wordt. Het magneetventiel bestaat uit een massa-veer- 
systeem en vertoont daardoor resonantie bij de eigenfrequentie. Dit 
veroorzaakt een hinderlijke verstoring van het signaal. Het dempervat met 

staat 
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bijbehorende regelbare afsluiter breidt het systeem uit tot een massa-veer- 
dempersysteem. üoor het systeem kritisch te dempen wordt het gewenste 
signaal verkregen. 

Fig. 4.1 Overzicht meetopstelling (Horsten [ I I ] ) .  

De drukpuls plant zich voort, door de buis. M.b.v. een kattietertip 
manometer (Millar, PC-350A) en een fotonic sensor (WTI 1000) worden druk- 
resp. diameterveranderingen gemeten. Het druksignaal wordt eerst door een 
versterker (Philips, PqoduPax P a t i e n t  M ~ n i t ~ ~ i ~ g  System) geleidt. Daarna 
worden het druk- en diametersignaal versterkt (resp. ca. 100x en ca. 10x1 
met Tektrcmix AN502 versterkers en gefilterd met een laagdoorlaatfilter 
(50 [Hz] grensfrequentie, -3dB kantelpunt, 48dB/octaaf). Deze signalen 
worden via een ADC (2-kanaals, 92 bits, 2 [kHz]) en een microprocessor (LAM) 
in een computer (Prime 750) ingelezen. Op het moment dat het ventiel geopend 
wordt, wordt de LAM getriggerd. Meting en eerste verwerking van de signalen 
gebeuren met: bestaande meet- en verwerkingsprogrammatuur (Cosver [ 7 ] ) .  Een 
pulsgenerator, ontworpen en gebouwd door Horsten [ ? I ] ,  bedient repeterend 
het magneetventiel, triggering van computer en nulstelling van Philips- 
versterker en tellers. 

- 14 - 



4 . 2 . 2 .  Soorten metingen. 

Met de hierboven beschreven meetopstelling zijn de volgende 
experimenten gedaan: 
-De bepaling van de druk-oppervlakte relatie. 
-De bepaliny van de voortplantingssnelheid van een drukgolf. 
-Meting van reflecties in een elastische buis met een inwendige vernauwing. 

, 

4 . 2 . 2 . 1 .  De bepaling van de druk-oppervlakte relatie. 

De druk-oppervlakte relatie, of compliantie, die gedefinieerd is als 

dA c = -  
dP 

(4.1) 

is op twee manieren bepaald: 
- Statisch door bij verschillende waarden voor de statische druk, bepaald 
door de tioogtestand van het overloopvat, de bijbehorende diameter van de 
buis te meten en hieruit de oppervlakte van de dwarsdoorsnede te 
berekenen. Het meten van de buisdiameter bij een bepaalde statische druk 
is tegelijkertijd op twee manieren gebeurd: 
*rechtstreeks m.b.v. een micrometer, 
"indirekt uit de verandering van de afstand tussen buisoppervlak en probe 
van de fotonic sensor, waarbij de diameter behorend bij de 'begindruk' 
van de meting, gemeten is m.b.v. de mikrometer. 

De stakisclie druk-oppervlakte relatie kan ook, zie appendix C, op 
basis van de elasticiteitsmodulus van het buiswandmateriaal worden 
bepaald. Daartoe zijn uit de buiswand zes strookjes van 50x5 [mm] 
gesneden: drie strookjes in axiale richting van de buis en drie in tangen- 
tFele r i ~ h t h g .  Van deze strookjes, die gemiddeld een dikte van 0.12 [mm] 
hebben, is d.m.v. trekproeven de kracht-verlengingscurve bepaald, waarbij 
de inspanlengte van de strookjes 30 [mm] is. De elasticiteitsmodulus is 
hieruit berekend, waarbij gebruik gemaakt is van de wet van Hooke: 

t s = E * ~  ( 4 . 2 )  

Met spanning ts = F/b*t en rek E = "/Lo geldt dan voor de 
elas ticitei tsmodulus : 
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waarin F : kracht, 
AL: verlenging, 
Lo: begin- of inspanlengte, 
b : breedte van het strookje, 
t : dikte van het strookje. 

-Dynamisch door schatting met lineaire regressie uit de pulshoogten van de 
druk- en diametersignalen die gemeten zijn tijdens de golfvoortplantings- 
metingen. 

4.2.2.2. De bepaling van de voortplantingssnelheid van een drukgolf. 

Op verschillende plaatsen in de buis is m.b.v. een kathetertip 
manometer de druk gemeten. Uit de verhouding van de afstand tussen de meet- 
punten en tiet tijdsverschil tussen de geregistreerde drukpulsen volgt de 
golfsnelheid. 

Tevens is de diameterverandering van de elastische buis op 
verschillende plaatsen m.b.v. een fotonic sensor gemeten. Hieruit is de 
wandbeweyiny als functie van de tijd te bepalen. Door het gemiddelde van 
tien signalen te nemen, worden toevallige afwijkingen verminderd en neemt de 
nauwkeurigheid van de experimenten toe. 

4 . 2 . 2 . 3 .  Meting van reflecties in een elastische buis niet een inwendige 
vernauwing. 

Eerst is een referentiemeting gedaan. In de lange rechte buis zonder 
vernauwiny is op z = 0.5 [m] de drukhoogte gemeten. In de elastische buis is 
vervolgens een inwendige vernauwing geplaatst; het begin van de vernauwiny 
bevindt zich up plaats z = 0.3 [in] in de buis, z i e  figuur 4 . 2 .  

Fig. 4.2 
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Er is een viertal vernauwingen gebruikt, met de volgende afmetingen: 
ï .  Lengte i, = 75 [mm]; Oppervlakte reductie 60 % .  
I ï .  Lengte L = 50 [mm]; Oppervlakte reductie 60 %. 
LïI. Lengte L = 25 Cmm]; Oppervlakte reductie 60 % .  
IW. Lengte L = 75 [mm]; Oppervlakte reductie 40 %. 

M.b.v. de kathetertip manometer is op een afstand van 0 . 2  [ml vool: 
het begin van de vernauwing de reflectiepuls gemeten. De reflectiecoëffi- 
ciënt is bepaald uit de verhouding van reflectiepulshoogte en referentie- 
pulshoogte, waardoor gecompenseerd wordt voor demping door het visco-elas- 
tische materiaalgedrag van di? buiswand en visceuze effecten in de vloeistoi. 
Deze bepaling is uiteraard alleen nauwkeurig als de meetopstelling 
reproduceerbaar is. De maximale afwijking in de aangeboden pulstioogten 
blijkt kfeineï te zijn dan 2 O ,  zodat d i e  aannam grrecktvaurdigd is. 

4 . 3 .  Resultaten. 

4 . 3 . 1 .  De druk-oppervlakte relatie. 

a. Statisch. 

m.b.v. 
De 
voor de bijbehorende richtingscoëf ficiënt 
buis, is gevonden: 
o C = ( 3.2 & 0.5 ) * 
o c = ( 3 . 1  5 0 . 3  
A l s  maat VOUK de nauwkeurigheid is het 95 % betrouwbaarheidsinterval 
genomen. 

De statische compliantie kan bovendien op basis van de elastici- 
teitsmodulus van het buiswandmateriaal geschat worden, zie appendix C .  De 
elasticiteitsmodulus is d.rn.fr. trekproeven op zes strookjes, afkomstig uit 
de buiswand met een dikte van t = 0 . 1 2  f. 0 . 0 2  [mm], bepaald en bedraagt 
E = { 1 . 7  0 . 6  1 * IO6 EN/,2]. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee 
uiterste gevallen: 
o de buis kan axiaal vrij bewegen, 
o de axiale beweging van de buis is belemmerd. 
De statische compliantie die bepaald wordt op basis van de elasticiteits- 
modulus , bedraagt resp. : 
0 c = ( 2 . 0  
o C = ( 1 . 5  2 0.9 ) * IO-% Cm /pa]. 

De relatie tussen statische druk en oppervlakte, die bepaald is 
de fotonic sensor en de micrometer, wordt weergegeven in figuur 4 . 3 .  

regressielijnen zi3n geschat m.b.v. de methode der kleinste kwadraten en 
ofwel de compliantie van de 

2 
[m2/p,] ; fotonic sensor meting. 

* IO-' ; micrometer meting. 

2 
1.2 ) * 10-8 [m2/pal, 
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. fo tonic  sensor meting 

* micrometer meting 

:5cc  3 e e e  3 5 0 0  LI000 zoo 

PStat [Pal - 
Fig. 4.3 Statische dsuk-oppesvlakte relatie. 

b. Dynamisch. 
Uit de pulshoogten van de druk- en diametersignafen, die gemeten 

zijn tijdens liet golfvoortplantinysexperiment in verschillende meetpunken 
van de buis, is m.b.v. lineaire regressie de dynamische compliantie bepaald. 
Voor de dynamische compliantie is gevonden : 

*e = ( -8  1 . 6  2 0.3 1 * 10 
2 C m  / p a l -  

waarbij de nauwkeurigheid yedef inieerd is ala tiet 95 % betirouwbaartieids- 
interval. 
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4.3.2. De voortplantingssnelheid van een drukgolf. 

'ïn figuur 4 . 4  wordt een kwalitatief beeld gegeven van de yolfvoort- 
planting van een drukpuls in de buis. De drukpuls plant zich voort naar 
rechts en wordt daarbij lager en breder door dissipatie en dispersie. Figuur 
4.5 illustreert de diameterverandering van de buis tijdens de drukguff- 
voortplanting. De buiswand blijkt niet direkt in rust te zijn na het 
passeren van de drukgolf. 

De onnauwkeurigheid van de ingaande pulshoogte, die gedefinieerd is 
als het 95 % betrouwbaarheidsinterval, is bepaald door de standaardafwijking 
van het gemiddelde van tien metingen te schatten en is 1- 2% van de maximale 
pulshoogte * 

111 tabel 4. ! z i 5 n  de exijeriiiiente:e en theoretische resriltateri VOO1 T.. 

de golfsnelheid sanengevat. Bij de berekening van de Moens-Korteweg yolf- 
snelheid op basis van de statische compliantie is het gemiddelde van de twee 
experimenteel bepaalde waarden genomen. 

Mekhode 

Experimenteel 

Theoretisch (Moens-Korteweg): 

-op basislvan statische compliantie: 

-op bashavan dynamische compliantie: 

c [ m/sec 3 

3 . 5  f: 0.1 

2.67 & 0.09 

3.8 f. 0.4 

Tabel 4. I 
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4.3.3. Reflectie-experimenten. 

In figuur 4.6 wordt het drukverloop getoond, dat gemeten is in het 
referentiemeetpunt (onderste signaal). De overige druksignalen i t/m IV 
geven een beeld van de ingaande en de gereflecteerde drukgolf voor 
verschillende inwendige vernauwingen. In tabel 4.2 zijn de resultaten voor 
de reflectiecoefficient gegeven, zowel experimenteel bepaald als berekend op 
basis van de theorie, vgl. ( C . 2 2 ) .  

Tabel 4 . 2  

Naast de toevallige fouten die optreden in pulshoogten en nulniveau 
van de druk, en waaruit de onnauwkeurigheid van de reflectiecoëfficiënt 
bepaald is, kunnen systematische fouten optreùen, b.v. ten gevolye van 
trillingen van de kathetertip manometer. De onnauwkeurigheid van de 
reflectiecoefficient t.g.v. van deze systematische fouten is moeilijk te 
schatten, zodat dit niet gedaan is, maar het waarschijnlijke optreden van 
systematische fouten tijdens de metingen zou een verklaring kunnen zijn voor 
het verschil tussen de Rexp en Rtheor. 

Na de eerste reflectiegolf treedt een tweede positieve golf op in de 
signalen 11 en I ï I ;  deze is een gevolg van reflectie van de eerste reflec- 
tieyoff tegen het nagenoeg geheel i tfgesloten begin van het buissysteem, ca. 
2 [cm] voor z = 0.0 [m], zie figuur 4.2. 

De achterkant van de vernauwing veroorzaakt theoretisch een 
negatieve reflectiegolf , zie appendix C, vgl. ( C .  24). In tabel 4.3 is voor 
elk geval i t/m IV het tijdsverschil tussen de toppen van de drukgolven 
gegeven, zowel experimenteel bepaald uit de meetgegevens als ttieoretiach 
berekend volgens : 

2 (0.3 - 0.1) 
At('in - Prefl.voor vern. I =  

CO 1 

2 ((0.3 - 0.1) t (0.1 - 0 .0 ) )  

co' 
2 ( 0 . 3  - 0.1) 2 L 

( 4 . 4 )  

(4.5) 

(4.61 
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waarin co?: golfsnelheid in gebied 1; col = 3 . 5  [m/secJ, 
A2 

A I  
c02: golfsnelheid in gebied 2; c02 = ( - 1112 * c o l ,  

L : lengte van de vernauwing. 

At f sec1 

'in - Prefl. voor 
vern. 

'in - Prefl.na 
vern 

c 
theor 

o. 11 

û. Î 8  

O .  18 

o.  11 

û. :e 

O .  15 

II 
theor 

o. 11 

o. :e 

O. 16 

o. 10 

3.17 

o. 13 

-r 

theor 

0.11 

3.1% 

O. 14 

IV 
theor 

o. 11 

o. 18 

O. 1 7  

Tabel 4 . 3  

Het ontbreken van een tweede positieve reflectiegolf in signaal I is waar- 
schijnlijk een gevolg van het gelijktijdig optreden van deze positieve golf 
en de negatieve reflectiegolf t.g.v. de achterkant van de vernauwing, zie 
tabel 4 . 3 ,  kolom 2. Een inwendige vernauwing met een oppervlakte reductie 
van 40 % veroorzaakt slechts zeer geringe reflectie, zie figuur 4.6, signaal 
IV. 

Figuur 4 . 7  illustreert de diameterverandering van de elastische buis 
tijdens de reflectie-experimenten. De reflectiegolven in de diametessignalen 
zijn tamelijk onduidelijk. Be buiswand is nog in beweging wanneer de 
reflectiegolf passeext. 
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DrüksìyaPen, 
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Fig. 4.6 

Diametersignalen, 
reflectie-exp. 

Fig. 4.7 
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4.4. Discussie 

4 . 4 . 1 .  De druk-oppervlakte relatie. 

De waarden voor de statische compliantie, die bepaald zijn m.b.v. do 
fotonic sensor en de micrometer, stemmen goed met elkaar overeen. De elasti- 
citeitsmodulus is tamelijk onbetrouwbaar om de statische compliantie te 
voorspellen om de volgende redenen: 
* De elasticiteitsmodulus wordt bepaald van een strookje droog buismate- 

wordt vervolgens de compliantie van een met water gevulde riaal. 
buis geschat. M.a.w. er wordt aanyenomen dat Estrookje - Enatte buis. 

l.de eiastische buis wordt volledig gehinder6 in zijr-i axiale beweging, 
2.de elastische buis kan axiaal vrij bewegen. 
De experimentele situatie, een elastische buis rustend op een lrorizontale 
ondergrond, bevindt zich tussen deze uiterste gevallen, zodat een schat- 
ting van de invloed van de dwarscontractie gemaakt moet worden. 

* De inwendige druk veroorzaakt een grote vervorming van de buis waardoor de 
statische compliantie toeneemt. De compliantie die op basis van de elasti- 
citeitsmodulus volgens de lineaire theorie bepaald wordt, wordt zodoende 
onderschat (zie Nienkemper [ 1 7 ] ) ,  

Hiermee 
- 

* Er is onderscheid yemaakt tussen twee theoretische gevallen: 

Eigenlijk zou de dynamische compliantie bepaald moeten worden uit de 
momentane druk-oppervlakte relatie tijdens een pulsvoortplanting (zie 
Horsten [II]). Dit is een nogal moeilijke aanpak, zodat gekozen is voor het 
bepalen van de dynamische compliantie uit de pulstioogten van de druk- en 
diametersiynalen die gemeten zijn tijdens het golfvoortplantingsexperiment. 
Het grote verschil tussen de gevonden statische en dynamische waarde roept 
twijfels op m.b.t. de toelaatbaarheid daarvan. 

4.4.2. Trillingsvormen. 

Tijdens het golfvoortpfantingsexperiment is naast de druk de 
diameterverandering van de elastische rechte buis gemeten. Hierbij is 
verondersteld dat de buis rotatie-symmetrisch is. Omdat de buis met water 
rust op een vlakke ondergrond, waardoor de beweging van de buiswand 
beïnvloed wordt, is deze veronderstelling niet gerechtvaardigd. Figuur 4.5, 
waarin de diameterverandering van de buis tijdens het gulfvoortplantings- 
experiment geillustreerd wordt, suggereert een niet-rotatie-symmetrische 
trillingsvorm die door de k&n-dimensionale meting niet tot uiting komt. Om 
deze trillingsvorm nader te onderzoeken, zou de meting tweedimensionaal 
uitgevoerd moeten worden, b.v. met twee photonic sensors die onder tmek van 
90' opgesteld zijn. 
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4.4.3. De golfvoortplantingssnelheid van een drukgolf. 

In tabel 4.1 is het overzicht gegeven van de experimenteel bepaalde 
en theoretisch berekende golfsnelheid op basis van &&-dimensionale golf- 
voortplantingatheorie. De experimenteel bepaalde golfsnelheid stemt qua 
grootte-orde overeen met de golfsnelheid die Horsten [?I] vond bij gelijk- 
soortige experimenten fcO = 3 . 2  [m/sec] 1 . Het verschil zou toegeschreven 
kunnen worden aan: 
-het gebruik van een andere buis, 
-het uitvoeren van het golfvoortplantingsexperiment bij een andere statische 
druk wat andere visco-elastische buiswandeigenschappen en dus een andere 
go1fsnelhej.d tot gevolg kan hebben, 
-een anäere voorspanning van de buis in de meetopsteìiing. 

Wat de &Bn-dimensionale golfvoortplantinystheorie betreft, kan het 
volgende opgemerkt worden over de aannamen die daarbij gemaakt zijn: 
-Bij de afleiding van de golfvergelijking i s  linearisatie van de impuls- 
vergelijking toegepast. Daar slechts lage snelheden optreden is de 
verwaarlozing van de convectieve versnellingsterm u "/az toegestaan. 
-De aanname dat de dichtheid van tiet medium onafhankelijk is van de druk 
(incompressibiliteit) is reëel. De drukvariaties rond de statische druk 
zijn namelijk erg klein t.u.v. deze statische druk. 

is uitgegaan van lineair elastisch materiaalgedrag zonder visco- 
elastische effecten. Voor de statische druk-oppervlakte is een rechtlijnig 
verband gevonden, zie figuur 4.3. Onder dynamische omstandigheden zullen de 
visco-elastische eigenschappen van het buismateriaal echter een rol gaan 
spelen waardoor de compliantie van de buis afneemt. Met de dynamische 
compliantie, indien juist bepaald, zou daarom een betere schatting van de 
golfsnelheid te maken zijn dan met de statische compliantie. Doordat 
slechts kleine vervormingen van de buiswand optreden, waardoor de 
dynamische druk-oppervlakte relatie bij benadering lineair is, is het 
materiaalgedrag als lineair elastisch te beschouwen. 

-Tenslotte 

M.b.t. de experimenteel gevonden en theoretisch voorspelde golf- 
voortplantingssnelheden kan worden opgemerkt dat de statische compliantie 
een te lage waarde voor de golfsnelheid geeft. De dynamische cnmpliantie 
geeft een betere schatting van de golfsnelheid, hoewel het grote verschil 
tussen de statische en dynamische compliantie twijfels oproept m.b.t. de 
bepaling van de laatstgenoemde. 

4.4.4. Reflectie-experimenten. 

In tabel 4.2 zijn de experimentele en theoretische resultaten voor 
de reflectiecoëfficiënt samengevat. Een inwendige vernauwing met een 
kleinere oppervlakte-reductie veroorzaakt een lagere reflectiegolf, wat te 
verwachten is op basis van de theorie (vgl. f C . 2 3 ) ) .  De reflectiecoëfficiënt 
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lijkt experimenteel afhankeliyk te zijn van de lengte van de vernauwing, 
waarbij een kortere vernauwing een kleinere reflectiecoeeficient tot gevolg 
heeft. Op basis van de theorie zou er sprake moeten zijn van onafhankelijk- 
heid van de lengte van de vernauwing. Waarschijnlijk zijn de experimenteel 
bepaalde ref1ect;iepulshoogt;en beinvloed door de reflecterende golf aan het 
achtereind van de vernauwing. 

De tijdverschillen tussen de toppen van de drukyolven, zie tabel 
4 . 3 r  die bepaald zijn uit de meetyeyevens, stemmen goed overeen met de 
theoretisch berekende tijdverschillen, waarbij de experimenteel bepaalde 
golfsnelheld gebruikt; is. De in yeval TTI optredende afwijkingen kunnen een 
gevolg zijn van onnauwkeurigheden bij het positioneren van de kathetertip 
manometer en/of de inwendige vernauwing. 

4.4.5. Conclusies. 

Er is gebleken dat de &&n-dimensionale golfvoortplantingstheorie de 
voortplanting van een drukgolf in een elastische buis redelijk beschrijft. 
De verschillen tussen experimentele en theoretische resultaten voor de golf - 
snelheid zijn verklaarbaar, zodat voor dit verkennende kader een nader 
onderzoek onnodig is. 

Wat betreft de reflectie-experimenten zou de invloed van de lengte 
van een inwendige vernauwing op de reflectiecoëfficiënt nader onderzocht 
kunnen worden. üe op basis van het eenvoudige reflectiemodel verkregen 
theoretische resultaten zijn onvolledig. De numerieke modelvorming kan een 
prima hulpmiddel vormen bij de beschrijving van de experimenteel waargenomen 
pulsen. Ook de resultaten voor de diameterverandering van de buis bij de 
verschillende experimenten vormen een bruikbare toets voor het volgend 
numeriek onderzoek. 
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HOOFDSTUK 5. NUMERIEKE MODELVORMTNG VAN GOLFVOORTPLANTING 
IN EEN ELASTISCHE RECHTE BUIS. 

5 . 1 .  

in het vorige hoofdstuk zijn de golfvoortplantings- en reflectie- 
experimenten, die uitgevoerd zijn aan een elastische rechte buis , behandeld. 
Op basis van de gemeten grootheden wordt m.b.v. het proyrammapakket MARC, 
dat gebaseerd is op de eindige elementen-methode, een numeriek model gevormd 
van golfvoortplanting in een elastische rechte buis die gevuld is met vloei- 
stof. Tijderis de ontwikkeling vam Piet numerieke model, worden numexieke 
resultaten vergeleken met de theorie van golfvoortplanting in dunwandige 
elastische buizen (Lamb [13], Graff [ I O ] )  die behandeld is in hoofdstuk 3 .  

Als testprobleem wordt het trillingsgedray onderzocht van een dun- 
wandige elastische rechte buis, die aan een zijde ingeklemd is. Hiertoe 
worden eerst een aantal van de eerste eigentrillinysvormen met bijbehorende 
eigenhoekfrequenties numeriek berekend en vergeleken met waarden die volyen 
uit de theorie van Lamb [ I 3 1  en Craff [ IO].  Vervolgens wordt het vrije 
trillingsgedrag van het systeem onder kinematische en dynamische begin- 
condities numeriek bepaald. 

Op basis van het verkregen inzicht in het vrije trillingsgedrag van 
een dunwandiye elastische buis en de theorie van golfvoortplanting in buizen 
wordt vervolgens een numeriek model ontwikkeld van golfvoortplanting in een 
elastische rechte buis gevuld met water. Allereerst worden eigentrillinys- 
vormen niet bijbehorende eigenfrequenties berekend van een buis die dezelfde 
materiaafeiyenschappen en afmetingen bezit als de buis in tiet experiment, 
zie hoc)fdstuk 4. Hierbij wordt de buis beschouwd met en zonder vloeistof. 
Vervolgens wordt: getracht net de beschikbare numerieke mogelijkheden van tiet 
programmapakket MARC het experiment 20 goed mogelijk te simuleren. 

5.2. TestProbleem. 

5.2.1. Probleemdefinitie. 

Beschouwd wordt een dunwandige elastische buis met wanddikte t, 
gemiddelde straal R en lengte L,  waarvan de wanddikte veel kleiner is dan de 
gemiddelde straal. De buis is rotatie-symmetrisch en aan een zijde 
ingeklemd, zie figuur 5 .1 .  

De randvoorwaarden, waaraan voldaan moet worden, zijn: 
o u(z=O) = o, 
o w(z=O) = o; 
o (dw/dz)z,o = o. 
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Fig. 5 . 1  

De buis heeft de volgende mat-eriaaleiyenschappen: 
o dichtheid Q = 1500.0 Eky/m31, 
o dwarscontractiecoefficient v = 0.5, 
o elasticiteitsmodulus E = 20000.0 [N/m2], 

en afmetingen: 
o wanddikte t = 0.5 Em], 
o gemiddelde straal R = 10.0 [ m l i  
o lengte L = 100.0 [m]. 

De dunwandiye buis wordt verdeeld in 25 rotatie-symmetrische schaalelementen 
Bet elk 2 knooppunten. 

5.2.2. Statisch probleem. 

Op het vrije uiteinde van de beschouwde buis werkt als uitwendige 
belasting een constante axiale kracht F = 6500. [NI. De oplossing voor de 
axiale verplaatsing u en de radiale verplaatsing w van dit probleem kan 
theoretisch eenvoudig bepaald worden. In appendix D wordt de theorie van 
rotatie-symmetrisch belaste dunwandige cirkelcilinders beknopt behandeld, 
zoals beschreven door Brekelrnans [s ] .  

Figuur 5.2, waarin de numerieke en de theoretische oplossing voor de 
axiale verplaatsing u ( z )  en de radiale verplaatsing w(z) zijn weergegeven, 
toont een goede overeenstemming tussen de resultaten onderling. De maximale 
verschillen liggen in de orde van grootte van 4 %, hetgeen vertrouwen geeft 
in het numerieke gereedschap. 
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Hierbij zijn de golflengten A bepaald uit de numeriek berekende 
eigentrillinysvormen en benaderd door ze uit te drukken in de lengte L van 
de buis. De theoretische hoekfrequenties w1 en w2 corresponderen met de bij 
de A-waarde behorende kleinste resp. grootste wortel van vgl. ( 3 . 3 ) .  Hierbij 
is aangenomen dat de numeriek berekende eigentrillingsvormen de som zijn van 
de daar aangenomen (naar links en rechts lopende) golven. 

De theoreti:jche ( w1 1 en numerieke waarden voor de hoekfrequenties 
stemmen onderling goed overeen en gaan slechts van elkaar afwijken bij een 
kleinere yolflengte. Dit ligt voor de tiand daar de theorie geldt voor de 
gevallen dat de golflengte veel groter is dan de omtrek van de buis. Vanwege 
het beperkte aantal meegenomen modes woxdt de hoogste eiyenhoekfrequentie 
(w2) behorend bij de eerste eigentrillingsvorm in het numerieke berekenings- 
proces niet bereikt. De eerste twee eigentïi??ingsvorGea bl i jke i l  vooïnâme- 
lijk axiaal te zijn. Bij hogere modes hebben de eigenvectoren zowel een 
duidelijke axiale als radiale component, waarbij de axiale component bij een 
kleinere yolflengte afneemt. Figuur 5 . 3  illustreert de eerste vijf 
eigentrillinysvorrtien van dit systeem. 

Bovendien zijn de eerste zes eigentrillingsvormen met bijbehorende 
eigenhoekfrequenties van een kortere buis met L = 25. numeriek berekend. 
Voor dit geval wijken de numerieke en theoretische resultaten duidelijk meer 
af dan vcmr liet geval van de langere buis met L = 100.; zie tabel 5 . 2 .  

NUMERI: EK 

Mode A 

1 4"L 

w [rad/sec] 

O .  2207 

0.3541 

O. 3635 

O. 3774 

O. 4065 

O. 4374 

THEORETISCH 

w1 [rad/sec] 

0.2155 

O. 3542 

O. 3603 

O. 3627 

O. 3637 

O. 3638 
0.2155 

w2 frad/scc] 

O. 4489 

0.9417 

1.3426 

1.8669 

2.3938 

2.4736 
O. 4489 

Tabel 5 . 2  
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De numeriek berekende eigenhoekfrequentie van mode 6 lijkt te 
corresponderen met de theoretisch bepaalde hoekfrequentie ( w 2 )  i behorend bij 
de grootste golflengte. In figuur 5.4 worden de eemte; de tweede en de 
zesde eigentrillingsvorm van dit systeem weergegeven. 

Fig. 5.4 
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5.2.4. Vrij trillingsgedrag. 

Om het vrije trillingsgedrag van de dunwandige elastische rechte 
buis, die beschreven is in J 5.2.1., te onderzoeken, wordt het mechanisch 
gedrag van dit systeem numeriek bepaald in de volgende situaties: 

A. Als beginconditie voor de axiale verplaatsing u van alle knooppunten 
wordt de axiale verplaatsing gekozen die numeriek bepaald is voor liet 
statische probleem, zie J 5.2.2. Ofwel u(t=O,z) = ustat(z). Verder geldt: 
wft=O,z) = u(t=O,z) = w(t=O,z) = O.O.  

B. A l s  beginconditie voor de axiale verplaatsing van het knooppunt op z=L 
wordt gekozen u(t=O,z=L) = 1.0. Verder geldt: 
i1 uCt=C,z) = c.=, O C z < E ,  
o w(t=O,z) = tl(t=O,z) = *(t=O,zf = 0.0 O < Z < L .  

C. Als beyinconditie voor de radiale verplaatsing van het knooppunt; op z=b 
wordt gekozen w(t=O,z=L) = 1.0. Verder geldt: 

o u(t=O,z) = u(t=O,z) = .w(t=O,z) = 0.0, O ( z < b .  

figuur 5.5. 

o w(t=O,z) = 0.0, O ( Z ( L ,  

D. Op het vrije uiteinde (z=L) van de buis werkt een axiale kracht, zie 

Fig. 5.5 Fig. 5.6 Fig. 5.7 

E. Op het vrije uiteinde van de buis werkt tijdelijk een axiale kracht;, zie 
figuur 5.6. 

F. Op het vrije uiteinde van de buis werkt ti-jdeli-jk een radiale kracht, zie 
figuur 5 . 7 .  
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Ad A .  

Het vrije trillingsprobleem, met als beyinstand de statische vervor- 
minystoestand, is opyelost m.b.v. directe numerieke integratie met het New- 
mark integratieschema ( , , zie appendix B. Vanwege beperkte 
toepasbaarheid van het softwareprogramma MARC kan modale superpositie, zie 
appendix D, niet gebruikt worden bij tiet: numerieke oplossinysproces van dit 
dynamisch probleem met begincondities. De beweging van de buiswand is nume- 
riek bepaald voor het tijdsdomein t = [0.,300.] met tijdstap At=1.0 [sec]. 

Fiyuur 5.8 illustreert de axiale beweging als functie van de tijd 
van verscheidene knooppunten van de buis, waarbij de amplitude van de axiale 
beweyiny van een bepaald punt groter is naarmate dit punt zich verder van de 
inkleïming bevinDt. 

O. 8 

-0.1 

-6.1 

- 0 .  

Fig. 5.8 

Re buiswand beweegt overweyend axiaal. Raarnaast gaan de verschillende 
punten van de buis nagenoeg gelijktijdig door de ruststand. Re trillingstijd 
van deze beweging is T 2: 109.1 [sec] wat overeenkomt met een hoekfrequentie 
w = 0.0576 [rad/sec]. Dit stemt goed overeen met de laagste eigenhoek- 
frequentie van dit systeem, zie tabel 5.1.  Behalve deze lanyzame trilling 
zijn er trillingsvormen aanwezig met hogere hoekfrequenties die moeilijk te 
bepalen zijn u i t ;  de figuur. 
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Geconcludeerd kan worden dat het ongedempte systeem, dat op tijd 
t=Q. wordt losgelaten vanuit een stand die lijkt op de eerste eigen- 
trillingsvorrn (zie figuur 5 . 3 ,  mode I), voornamelijk gaat bewegen in deze 
vorm met een hoekfrequentie die nagenoeg gelijk is aan de laagste eigenhoek- 
frequentie. Dit stemt overeen met het gestelde van v. Campen en de Kraker 
[6], dat indien de begincondities zodanig zijn dat het systeem in een 
stand gelijk aan een van de eigentrillingsvormen wordt losgelaten, dit 
systeem gaat bewegen in die trillingsvorm met een hoekfrequentie die gelijk 
is aan de bij die trillingsvorm behorende eigenhoekfrequentie. 

n.1. 

Ad B. 

Het probleem van de buis, met een axiale beginverplaatsing van het 
eindknooppunt:, is opgelost m.b.v. directe numerieke integratie met het 
Newmark integratieschema. De beweging van de buiswand is berekend voor het 
tijdsdomein t = [0.,5Q.I met tijdstap At=0.1 [sec]. figuur 5.9 toont de 
axiale beweging ala functie van de tijd van knooppunt 26 (z=L=IûQ.), 24 
(z=92.1 en 20 (2=76.). Evenals in het vorige geval is de beweging overwegend 
axiaal. De volgende verschijnselen worden opgemerkt: 
* De beginconditie voor de axiale verplaatsing van het vrije uiteinde van de 
buis veroorzaakt een axiale golf die zich door de buis voortplant in de 
richting van de inklemming. 

een axiale trilling uit, die, globaal bezien, een som is van twee sinus- 
vormiye trillingen met elk een bepaalde hoekfrequentie. fn de figuur zijn 
deze trillingsvormen aangegeven. 

verstoort na het passeren van een bepaald punt in de richting van het 
vrije uiteinde de 'nette' trilling van het betreffende punt. 

* Nadat deze golf een bepaald punt passeert op tijd t=Tpiekf voert dit punt 

* Na enige tijd reflecteert de piekgolf tegen de inklemming van de buis en 

In tabeb 5,3 is het een en ander samengevat, 
snelheid waarmee de piekgolf zich voortplant is te schatten uit 

de figuur en bedraagt ongeveer c 4 5.0 [m/sec]. De 'reflectiegolf' t.g.v. de 
inklemming passeert een bepaald punt op tijd t = Trefl(z) die bepaald is uit 
de golfsnelheid, zie zesde kolom van tabel 5 . 3 .  In de figuur is aangegeven 
op welk tijdstip de trilling van de betreffende punten beïnvloed wordt door 
de reflectie. Duidelijk is dat de verstoring door de reflectie al enige tijd 
voor Trefl merkbaar is in een bepaald punt mogelijk als gevolg van 
dispersie. 

De 

Tabel 5.3 
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Ter verklaring van het waargenomen trillingsgedrag zij opgemerkt dat 
de vrije trilling die het systeem uitvoert een lineaire combinatie is van 
eiyentrillinysvormen van het systeem, waarnaar geen gedetailleerd onderzoek 
is gedaan. Slechts de eerste vijftien eiyentrillingsvormen met bijbehorende 
eigenhoekfrequenties, waarvan de hogere onderling niet veel in waarde 
verschillen, zijn bepaald (zie tabel 5 . 1 ) .  De waargenomen laayske hoek- 
frequentie blijkt goed overeen te stemmen met een numeriek voorspelde 
eiyenhoekfrequentie die hoort bij een van de hogere modes (z ie  tabel 5.1). 
De hoogste hoekfrequentie van de trilling van een bepaald punt na het 
passeren van de piekgolf hangt waarschijnlijk samen met de tijd waarin het 
uiteinde van de buis van een maximale uitwijking ufz=L)=l.O naar de 
'nulstand' ufz=L)=O.O beweegt. Het is niet zo aan te geven met: welke mode 
dctt CGïïeSpQi'kdeert. 

Ad c.  

H.b.v. directe numerieke integratie met het Newmark integratie- 
schema is tiet dynamisch probleem van de buis met een radiale begin- 
verplaatsing van het punt op z=L, numeriek opgelost voor het ti-jdsdomein 
t = [0.,200.] met tijdstap At=0.1 [sec]. In figuur 5.10 worden de radiale 
Verplaatsingen w van de knooppunten 24 en 26 grafisch weergegeven. Er treedt 
geen waarneembare verstoring van de beweging op t.g.v. van reflectie aan de 
inklemming. De amplitude van de radiale trilling van het eindknooppunt neemt 
af in de tijd, terwijl er sprake is van een onyedempt, lineair elastisch 
systeem. Waarschijnlijk zorgen de punten dichter bij de inklemming, die een 
beginverplaatsing in radiale richting w(t=O)=O.O hebben, voor een uitdemping 
van de trilling van het vrije uiteinde totdat een evenwichtssituatie bereikt 
is. in tabel 5.4 is een overzicht gegeven van de frequenties waarmee de 
knooppunten radiaal bewegen. Dichter bij de inklemming trilt de buis sneller 
met een kleinere amplitude; bovendien is er een hogere harmoaiache aanwezig 
in de radiale trilling van de wand. Een verklaring voor het waaryenornen 
trillingsgedrag op basis van de eigentrillingsvormen is vrij moeilijk te 
geven. 

Tabel 5.4 
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Fig. 5.10 

Ad E). 

Het dynamisch probleem van een buis 0.i.v. een stapvormige 
verandering van een axiale kracht werkend op het punt z=L, zie figuur 5.5, 
is opgelost m.b.v. modale superpositie en directe numerieke integratie met 
het Newnark integratieschema (zie appendix E!). Voor het tijdsdomein 
[0.,300.] met tijdstap At=l.O [sec] is de beweging van de buis berekend. 
Figuur 5.11 toont; het verloop van de axiale verplaatsing als functie van de 
tijd van de knooppunten 4, 8, 12, 16, 20, 24 en 26, dat berekend is met 
modale superpositie en met directe numerieke integratie. De sesultaten voor 
de axiale beweging, die verkregen zijn met de genoemde oplosmethoden, 
stemmen goed overeen. In de beweging van verschillende punten van de buis, 
berekend met directe numerieke integratie, worden meer hogere harmonischen 
waargenomen dan bij het resultaat dat berekend is m.b.v. modale superpositie 
(zie figuur 5.11). Bij de laatstgenoemde methode is de beweging van de buis 
berekend op basis van de eerste tien eigentrillingwormen. De buis beweegt 
voornameli2k axiaal. Het knooppunt op z=L beweegt periodiek rund een 
uitgerekte stand u(z=i) t 0.9 [m] met een amplitude van ca. 0.9 [m] en een 



hoekfrequentie w 3 0.056 [rad/sec] die overeenkomt met. de laagste eigenhoek- 
frequentie. Deze beweging is vergelijkbaar met die van een massa-veer- 
systeem met massa m en stijfheid k ,  waarvoor geldt: 

E 
k 

u(t) = - tl-cos(wt)f 

k 112 waarin voor de hoekfrequentie geldt w = ( /ml 
Een schatting van de stijfheid van de buis kb 2 EAIL = 2rRtE/L = 6283 CN/,]. 
Hieruit volgt met de waarde van de axiale kracht F = 6500. [NI voor de 
amplitude van de trilling van het punt z=L: Amp1 = 1 .  [m]. Dit ligt in 
dezelfde orde van grootte als de numeriek berekende amplitude van de 
trilling. Bij Üe modellering van een continu systeem, in U i t  geval een 
dunwandige buis, d.m.v. een massa-veer-systeem met massa m en stijfheid k, 
is de massa m een factor u kleiner dan de massa mb van het continue systeem: 

'b 
= ,: 

M 
met a > 1 .  

Voor onze buis is a a 3 .  (v. Campen en de Kraker [6]), waarmee voor de buis 
als voorspelling van de hoekfrequentie volgt w a 0.063 [rad/sec]. Dit ligt 
in dezelfde orde als de uit figuur bepaalde hoekfrequentie 
w e 0.056 [rad/sec], waarmee het vrije uiteinde van de buis trilt. 

Ad E. 

Evenals bij het vorige probleem zijn voor het dynamische probleem 
van de buis 0.i.v. een pulsvormige krachtverandering in axiale richting 
beide oplosmethoden gebruikt. : modale superpositie en directe numerieke 
integratie. De berekening is uitgevoerd voor het ti jdsdomein t=C5û. ,100.1 
met tijdstap At=$ .O [sec]. in figuur 5.12 wordt het verloop van de axiale 
verplaatsing als functie van de tijd van de bij D .  genoemde knooppunten 
weergegeven, zoals dat berekend is m.b.v. modale superpositie en directe 
numerieke integratie. üe resultaten stemmen goed overeen. De buis beweegt 
voornamelijk axiaal met een hoekfrequentie w 2 0.056 [raalsec]. 

- 4 0 -  
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Ad. F. 

Ook het dynamisch probleem van de buis o.i.v. een pulsvormige 
krachtverandering in radiale richting is met beide oplosmethoden opgelost. 
Voor het tijdsdomein [20.,45.] met tijdstap Ata.1 [ s e c ]  is de beweging van 
de buis numeriek onderzocht. In figuur 5.13 is de radiale verplaatsing van 
het vrije uiteinde van de buis op z=L als functie van de tijd weergegeven, 
berekend m.b.v. modale superpositie op basis van de eerste vijftien modes en 
m.b.v. directe numerieke integratie met het Newmark integratiescherna. De 
resultaten wijken onderling aanzienlijk af. Blijkbaar is de eerstgenoemde 
methode, waarbij de beweging van de buis numeriek bepaald wordt aan de hand 
van een beperkt aantal modes, te onnauwkeurig om de beweging te beschrijven 
van dit dynamisch probleem waarin hogere harmonischen een rol spelen. 

De radiale beweging van het uiteinde van de buis, die berekend is 
m.b.v. directe numerieke integratie, is een superpositie van twee periodieke 
trillingen met hoekfrequenties w1 2 0.36 [rad/sec] en w2 2.9 [rad/secJ. 

1. 

0 .75  

w B a . 5  

0.25 

B.  

-0.25 

-8.5 

-0.75 

-1.  

T I J D  C S E C l  

Fig. 5.13 
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5.2.5. Evaluatie analyse testprobleem. 

Op basis van de in deze paragraaf gevonden resultaten kunnen de 
volgende conlusies getrokken worden: 

* Bet blijkt afhankelijk van de beginvoorwaarden te zijn o f  MARC het 
probleem met modale superpositie en/of directe numerieke integratie 
aankan. 

* Voor die gevallen waar beide methoden werkzaam waren, lijkt directe 
numerieke integratie tot meer details te leiden, 

* Hoewel de resultaten niet altijd eenduidig te verklaren zijn, geven ze ook 
geen aanleiding tot ymte zorg over de toepasbaarheid van de numerieke 
methode. 



* .  

: 3’ 

5.3. Exuerimentele buis. 

5.3.1. Probleemdefinitie. 

Beschouwd wordt nu een buis met afmetingen en materiaaleigenschappen 
die gelijk zijn aan die van de buis waaraan golfverschijnselen experimenteel 
onderzciciit zijn, zie hoofdstuk 4. Bij de numerieke modellering van golf- 
voortplanting in een buis gevuld met vloeistof wordt in eerste instantie 
aangenomen dat de buis, die tijdens het experiment aan beide uiteinden 
ingespannen is en op een vlakke ondergrond rust, aan beide uiteinden 
ingeklemd en rotatie-symmetrisch is. 

Ofschoon uit f 5.2 bleek dat directe numerieke integratie meer 
geschikt is dan modale superpositie om dynamische problemen op te lossen, is 
toch gekozen voor modale superpositie. Alleen deze methode is beschikbaar 
voor het oplossen van het dynamisch gedrag van vaste stof -vloeistof 
interactie problemen binnen het softwarepakket MARC. 

Om het experiment te simuleren dient de buis met vloeistof aan beide 
zijden ingeklemd te zijn. Door vervolgens een randvoorwaarde als functie van 
de tijd voor de druk aan het begin van de buis op z = 0.0 voor te schrijven, 
ZOU als gewenste uitkomst voor de drukverdeling in het vloeistofgebied de 
voortplanthg van een drukgolf, identiek aan de experimenteel bepaalde yo l f  - 
voortplanting ( zie figuur 4.4 1 , moeten volgen. Bovendien zou de wandbeweging 
numeriek berekend moeten wordenr die vergelijkbaar is met de expesimenteel 
bepaalde beweging van de buiswand (zie figuur 4.5). Omdat het programma- 
pakket NARC zich bij vaste stof-vloeistof interactie problemen uitsluitend 
richt op het mechanisch gedrag van de vaste stof en van de vloeistof alleen 
de massa in rekening brengt, is de hierboven beschreven probleemdefinitie 
niet realiseerbaar. 

het gebruik van kinematische beyiw enlof randvoorwaarden 
in combinatie met modale superpositie binnen MARC niet realiseerbaar is, is 
tenslotte vow de volgende aanpak gekozen. Beschouwd wordt de buis die aan 
een uiteinde bij z=L ingeklemd is. Eerst worden de eerste vijftien eigen- 
trillingsvormen met bijbehorende eigenfrequenties van zowel de lege als de 
met vloeistof gevulde buis numeriek bepaald. Daarna wordt op het vrije 
uiteinde (z = 0.0) van de buis gedurende een pericrde een sinuwormige kracht 
aangebracht., zie figuur 5.14. Zowel de invloed van een axiale als 
radiale kracht is onderzocht., 

Aangezien 
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Op basis van de eerste vi-jftien modes wordt dan met modale superpositie de 
beweging van de buiswand berekend. De periodetijd TF waarin de kracht E’ 
werkt, is bepaald uit een van de eigenfrequenties van de buis. De amplitude 
van de harmonische kracht bedraagt I. [NI, zowel voor het geval met een 
radiaal gerichte kracht als voor het geval met een axiale kracht;. .In tabel 
5.5 is een overzicht gegeven van de onderzochte gevallen van een lege buis. 

11. axiaal 
o. 0002 1 
O. 00045 
0.00921 

Tabel 5.5 

De bij z=L ingeklemde buis wordt nu beschouwd wanneer er vloeistof aanwezig 
is. Ook dit systeem wordt op het vrije uiteinde (z = 0 . 0 )  uitwendig belast 
met een sinusvormige kracht , enerzijds werkend in radiale ricfitAny en ander- 
zijds in axiale richting. Op basis van de eerste viriftien modes wordt met 
modale superpositie weer de beweging van de buiswand berekend. ïn tabel 5 . 6  
is het een en ander samengevat. 

SV. radiaal 

Tabel 5.6 

De randvoorwaarden zijn voor dit probleem: 
o u(z=L) = o, 
O w(z=L) = O .  

De buis heeft de volgende afmetingen: 
o wanddikte t e 0 . 1 2  [mm], 
o gemiddelde straal R 4 8 . 6  [mm], 
o lengte L e 9.8 [ml, 
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en materiaaleigenschappen: 
o dichtheid buiswand Q 4 'i 100. [ky/m 3 
o dichtheid vloeistof e,, = 1000. [kg/m 3 ,  
o dwarscontractiecoëfficiënt v = 0.45, 
o elasticiteitsmodulus E a 1 . 7  * I O 6  [N/m2]. 

3 
3 

Vanwege beperkte mogelijkheden van het sof twarepakket wat; betreft 
het aantal elementen waarin systemen met vaste stof-vloeistof interactie 
verdeeld kunnen worden, worden de buiswand en het vloeistofgebied verdeeld 
in slechts 16*1  rotatie-symmetrische ringelementen. De verkregen resultaten 
zullen hierdoorr vrij onnauwkeurig zijn. 

5 . 3 . 2 .  Eigentrillingsvormen en -hoekfrequenties. 

Van de in ringelementen verdeelde buis worden de eerste vijftien 
eigentrillingsvormen met bijbehorende eigenhoekfrequenties numeriek bepaald 
met power iteratie (zie v. Campen en de Kraker E s ] ) .  Er worden hierbij twee 
gevallen onderscheiden : 
1 .  De buis zonder vloeistof. 
2 .  De buis gevuld met vloeistof. 

Tabel 5.7 geeft een overzicht van de numerieke resultaten voor de 
vijftien laagste eigenhoekfrequenties van de buis zonder vloeistof en de 
theoret.ische waarden volgens de theorie van Lamb [ I 3 3  en Graff [ I O ]  van 
golfvoortplanting in dunwandige elastische buizen, zie hoofdstuk 3 .  De golf- 
lengten A zijn weer bepaald uit de numeriek bepaald eigentrillingsvormen en 
benaderd met een uitdrukking in lengte L van de buis. Ook voor dit geval 
sternen de theoretische f w l )  en numerieke waarden voor de eigenhoek- 
frequenties onderling goed overeen en gaan van elkaar afwijken bij hogere 
modes. golfsneltieid c die berekend kan worden uit de numeriek berekende 
eigenhoekfrequenties en de golflengten van de bijbehorende eigentrillings- 
vormen volgens de definitie bedraagt ca. 40. [m/sec] en is nagenoeg 
onafhankelijk van de eigenhoekfrequentie w .  Figuur 5 . 1 5  toont de eerste vier 
eigentrillingsvormen van de buis zonder vloeistof. De axiale component van 
de eerste vijftien eigenvectoren is aanzienlijk groter dan de radiale 
component. 

De 
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Mode 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  

I 1  

12 

13 

14 

15  

A 

4*L 

4/.3*L 

4/  5*L 

4/ 7*L 

41 9*L 

4 / 1 1 * ~  

4 / 1 3 * ~  

4f 17*L 

4f 1 5 * 1 ~  

41 1 g * I ~  

4 
f21*L 

4 / 2 3 * ~ J  

f25*' 

f27*L 

f29*L 

4 

4 

4 

NUMERI EK 

w [ r a d f s e c ]  

77.8732 

233.580 

389.203 

544.720 

700.174 

855.882 

1011 " 5 9  

1168.17 

1326.13 

1486.19 

1649.27 

181 6 . 2 0  

1986.95 

2159 .O4 

2319.07 

THEORETISCH 

w1 [radfsec] 

77.1872 

23 1.508 

385.667 

539.555 

693.056 

846.051 

998.412 

1150.00 

1300.67 

1450.26 

1598.58 

1745.45 

1890.64 

2033.90 

2174.98 

Tabel 5 . 7  
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w2 [ r a d f s e c ]  

51 18 .90  

5 120.09 

5122.47 

5126.07 

5130.93 

5137.11 

5144.65 

5153.65 

5164.21 

5176.43  

5190.47 

5206.46 

5224.61 

5245.12 

5268.24 
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De waarden zi2n aanzienli-jk kleiner dan die van de eigenhoekfrequenties van 
de lege buis, zie tabel 5.7. Daar de massa van tiet systeem van buis met 
vloeistof veel groter is dan die van de lege buis, is dit te verwachten. De 
eerste vijf golflengten A zijn bepaald uit de radiale component van de 
numeriek berekende eiyenvectoren en weer uitgedrukt in de lenyte L van de 
buis. De theoretische waarden van de eerste vijf eigenhoekfrequenties zijn 
geschat met w = 21r'/~ waarbij de golfsnelheid c berekend is met vergelijking 
( 3 . 7 ) .  De radiale component van de zesde t / m  de vijftiende eigenvector is 
zeer klein t:. o .  v. de axiale component:, Voor de theoretische schat:t;j.ny van de 
bijbehorende eigenhoekfrequentie is vgl. ( 3 . 8 )  gebruikt die geldt voor 
axiale trillingen van de buiswand en de golflengte A is bepaald uit de 
axiale component van de eigentrillinysvormen. Omdat de zevende, achtste en 
tiende eigentrillingsvorm geen duidelijke golflengte hebben, kon geen 
schatting van de bijbehorende theoretische hoekfrequentie yemaakt worden. In 
figuur 5 . 1 6  worden de eerste zes eigentrillingsvormen van de buis gevuld met 
vloeistof yegeven. Ook van de buis gevuld met water zijn de eerste vijftien 
eigentrillinysvormen overwegend axiaal gericht. 
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5.3.3. Golfvoortplanting in elastische buizen gevuld met water. 

ïn deze paragraaf worden de numerieke resultaten van de gevallen 2: 
t/m VI, die in $ 5.3.2 beschreven zijnf besproken. 

Ad I .  

Gedurende een periodeti3d TF = 0.0042 [sec], die correspondeert met 
de tiende eigenfrequentie van het systeem, werkt op het vrije uiteinde 
(z = 0.0)  van de lege buis een sinusvormige kracht in radiale richting. De 
beweging van de buiswand is numeriek bepaald voor het tijdsdomein 
t = [0.,0.05] met tijdstap At = 0.00014 [sec]. In figuur 5.17 wordt de 
radiale verplaatsing van de punten z = 0.0 t/m 0.4 grafisch weergegeven als 
functie van de tijd. De buis trilt met een hoekfrequentie 
w 2 2317. [rad/sec] die overeenstemt met de vijftiende eigenhoekfrequentie 
van het systeem. De snelheid waarmee de golf zich voortplant, is geschat uit 
figuur 5.17 en bedraagt ongeveer c 2 41.1 [m/sec]. Dit ligt in dezelfde orde 
van grootte als de golfsnelheid, die berekend i s  uit de vijftiende eigen- 
hoekfrequentie en de golflengte die hoort bij de axiale component van de 
vijftiende ei-gentLillingsvorm, en ca. 40.7 [m/sec] is. Na enige tijd is 
verstoring van de radiale trilling waarneembaari dit t.g.v. reflectie aan de 
inklemmming op z=L . 

Ad 11. 

Op tiet vrije uiteinde van de lege buis werkt een sinusvormige kracht 
in 
rend met de vijfde eigenfrequentie van de lege buis. ïn figuur 5.18 wordt de 
verplaatsing van de punten z = 0.0, 0.2, 0.4 en 0.6 in axiale richting 
getoond voor het tijdsdomein t = [0.,0.0725]. De uitwendige kracht veroor- 

1 zaakt een axiale golf die zich voortpllant in de richting van de inklemming 
met een snelheid c 2 40. [m/sec]. Dit ligt in dezelfde orde als de golf- 
snelheid die volgt uit de numerieke resultaten voor de eigenfrequenties en 

I axiale richting gedurende een periodeti jd TF = 0.009 [sec], corresponde- 

I 
I de eiyentrillinysvormen van de lege buis, zie $ 5.3.2. 

Ad 111. 

Zoals in het vorige geval werkt een sinusvormige kracht in axiale 
richting op het vrije uiteinde van de lege buis, maar nu gedurende een 
periodetijd Tp = 0.0042 [sec] die correspondeert met de tiende eigen- 
frequentie van de lege buis. Figuur 5.19 toont de axiale verplaatsing van de 
punten z = 0.0, 0.2, 0.4 en 0.6 voor het: tijdsdomein t = fO.,O.l]. üe axiale 
golf t.g.v. de uitwendige kracht plant zich voort met een golfsnelheid 
c a 40. [m/sec] in de richting van de inklemming. Dezelfde reflectie- 
verschijnselen treden hier op als in het vorige geval. 
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Ad I V .  

Op het vrije uiteinde van de buis die gevuld is met vloeistof, werkt 
gedurende periodeti jd TF = 0.0214 [sec], corresponderend met de tiende 
eigenfrequentie van het systeem’ een sinusvormige kracht in radiale rich- 
ting. Figuur 5,20 tornt de radiale verplaatsing van de punten z = 0.0, 0.1, 
0.2 en 0.3 van de buiswand. Naarmate het punt zich dichter bij de inklemming 
bevindt, de amplitude van de trilling van het betreffende punt kleiner. 
De buiswand voert een staande golfbeweging uit. De hoekfrequentie waarmee de 
wand trilt; bedraagt ca. 256. [rad/sec], die overeenstemt met de achtste 
eigenhoekfrequentie van het systeem. Omdat uit de achtste eigentrillingsvurm 
geen eenduidige golflengte te bepalen is, is het niet mogelijk de golf- 
snelheid a f  te leiden. 

een 

is 

w 

cml 

O. o. c, 0.8 I.  2 1. 6 

Buis met water, 
m=5, rad. trill. w 
z = 0.0, 0.1, 0.2, 
0.3. 

Fig. 5.20 
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APPENDIX A. 

1.  

OVERZICHT VAN GEBRUIKTE GROOTHEDEN. 

Incrementele elasticiteitsmodulus. 

De definitie van de statisch incrementele elasticiteitsmodulus 
luidt (Bergel [ 3 J 1 : 

waarin 1,2,3 : subindices, die de opeenvolgende metingen van druk en straal 
aangeven, 

I? : druk, 
RI' Ro: inwendige resp. uitwendige straal van de buis, 
V : dwasscontractiecoëfficiën't. 

Bij de afleiding van deze definitie ia uitgegaan van een dikwandige buis van 
homogeen, isotroop en incompressibel materiaal. Voor een diepgaande 
behandeling ervan wordt verwezen naar Love [16]. 

2. DYnarnj.sche elasticiteitsmodulus 

De uitdrukking voor de dynamische elasticiteitsm~dulus, waarbij 
traagheidseffecten verwaarloosd zijn, luidt (Bergel [ S I ) :  

De dynamische elasticiteitsmodulus is een complexe grootheid en kan 
geschreven worden als : 

E' = Earn t iqw f A . 3 )  

De 
teitsmodulus . Hiervoor geldt : 

eerste term Edyn is de elastische component van de dynamische elastici- 



waarin 4, : fasehoek. 
De tweede term qw is de visceuze verliescomponent, waarvoor geldt: 

waarin q: dynamische viscositeit, 

Voor de fasehoek O tussen druk- en straalvariaties geldt: 
w :  frequentie. 

WJJ tan!.] = 

Edyn 

en is een maat voor de demping. 

3 .  Distensibiliteit. 

De uitdrukking vaor de distensibiliteft wordt gedefinieerd als 
(Lighthill [ 1 5 ] ) :  

( A . 7 )  

of, uitgedrukt in de gemiddelde diameter D van de buis (Renenan, e.a. [ 1 9 ] ,  
E201 1 : 

4. Compliantie. 

De compliantie, die onderzocht is door Reneman, e.a. [19],  {ZO], 
wordt door hen gedefinieerd als : 

T AB c = - D -  
2 bP 

(A.9)  



APPENDIX B. 

INTERACTIE VASTE STOF-VLOEISTOF. 

I. Inleidina. 

Vaste stof - vloeistof interactieproblemen zijn in het algemeen zeer 
complex. Op voorwaarde dat de vloeistof incompressibel is , een geringe 
viscositeit heeft en er kleine verplaatsingen optreden, wordt het volgende 
eenvoudige model ontwikkeld. Eerst wordt voor de vaste stof-structuur de 
bewegingsvergelijking in matrixvorm afgeleid, met als uitwendige belasting 
de vloeistofdruk. Vervolgens wordt aan de hand van de impulsvergelijking, 
constitutieve vergelijking en continuiteitsvergelijking een matrix- 
vergelijkiny voor de vloeistofdruk afgeleid. Substitutie van deze 
uitdrukking in de uitwendige belastingsterm van de bewegingsvergelijking van 
de vaste stof levert de op te lossen veryelijking voor het vaste stof- 
vloeistof-systeem. 

2 .  Vaste stof-model. 

Allereerst wordt een model voor de vaste stof opgesteld. Dit model 
is gebaseerd op de eindige elementen methode. Er wordt uityegaan van de 
beweginysvergelijkingen, geldend voor een continu systeem met in 
ongedeformeerde toestand volume V en buitenoppervlak A: 

i=1,2,3 

in V, 
waarin oij= c r . .  : componenten van de spanningstensor, 

‘i 
Q : dichtheid van de vaste stof, 
f i 

J J- 
: componenten van de verplaatsingsvector, 

: componenten van de voorgeschreven belastingsvector . 

Vervolgens geldt: dan ook: 

J wi 
V 

(B. 1) 

(B.2) 

voor elke willekeurige weegfunctie wi. Net de stelling van Gauss kan vgl. 
(B. 2 1 herschreven worden als : 



f i-w- .a oi3 + wi fi - wi p Ui) dV + f wi oij nj dA = O 
V 

(B.3) 
A 1 ; J  

ofwel 

waarin Pi : componenten van de vloeistofdruktensor. 
Als constitutieve vergelijking voor lineair elastisch materiaal geldt de wet 
van Hooke: 

waarin Eijkl : componenten van de tensor E, bevattende de elasticiteits- 
constanten i 

: componenten van de rektensor. 'ij 

De verplaatsiny-rek relatie is: 

1 
( Ui;j + uj,i 1 €ij = i 

voor alle wi. 

üiscretisering: 

T 
'k,l $ k , l  k! 

íB.6) 

vgl. (B.4) en met 

waarin %i : componenten van basisfunctietensor. 
Met vgl .  (B.8) t/m (B.10) kan het volgende model afgeleid worden: 

(B.8) 

(B.9) 

(B. IO) 



I 

+ J T gi Pi dA 
A 

voor alle w. 
Door de volyende definities in te voeren: 

-stijfheidsmatrj-x: 

fB.ll) 

(B. 12) 

-masuamatxix : 

(B. 13) E =  S l e i  Q dV 
V 

-kinematisch consistente knooppuntskrachten afkomstig van volumebelasting: 

(B. 14) 

-kinematiSche consistente knooppuntskrachten afkomstig van randbelasting: 

kan vgl. (B.11) geschreven worden als: 

voor alle y. Dus 

(B. 15) 

(B. 16) 

(B. 17) 

(B. 18) 



3. Vioeistcif -model. 

Voor een incompressibele vloeistof gelden de volgende 
vergelijkingen: 
-Behoud van impuls : 

- Q ,  vi = o 'ij, j (B. 19) 

waarin vi 
0, 
oij : componenten van de vloeistofspanninystensor. 

: componenten van de snelheidstensor 
: dichtheid van de vloeistof 

-Constitutieve vergelijking: 

Dij = -P "j + tl (Vi,j + vjti) 

waarin vi : componenten van de vloeistofsnelheidstensor, 

(B.20) 

P : vloeistofdruk, 

q : dynamische viscositeit. 

-Con tinui teitsver y e 1 i ïj king : 

vi,i = O (B.21) 

Verondersteld wordt dat de vloeistof invisceus is, waardoor de impuls- 
veryelijkiny (8.19) met vgl. (8.20) wordt: 

- r f j  n " i j  - 8 ,  vi = O 

ofwel 

(B.22) 

(B.23) 

Met de cc)ntinui.teitsvergeli:ik.i.ng (B.21) voor een incompressibele vloeistof 
wordt vyl. (B.23) 

Pfii = o (B.24) 

waarmee de beschrijvende vergelijking voor het vloeistofgedrag gereduceerd 
is tut een potentiaalvergelilkiny voor de druk P die vooryeschreven wordt; op 
de rand. Ook hier geldt: 

(B.25) 



voor elke willekeurige weeyfunctie y. Hierin is Vf het volume van het 
vloeistofyebied. Met de stelling van Gauss volgt: 

Ofwel met vyl. (B.23) 

(B.24) 

Doordat slechts Infiniteslaaiale verplaatsingen worden beschouwd, geldt: 

(B.27) 

- vi - ai 

Discrethering: 

Pilet vgl. (B.28) tfm (B.30) kan voor 

voor alle g .  Niet 

volgt: 

of in matrixvorm: 

(B.28) 

(B.29) 

(B.30) 

het vloeistofmodel afgeleid worden: 

J1 PO aj. ni dA (B.31) 

(B.322 

(B.33) 

1B.34) 



'O 

- fi S L-H = d 
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5. Oplosmethoden. 

5.1. Inleiding. 

Als uitgangspunt wordt het stelsel  van n gekoppelde ze orde diffe- 
rentiaalvergelijkingen genomen, dat via de methode der eindige elementen 
opgesteld is voor een ongedempt systeem: 

waarin 4 : (n*n) massamatrix, 
- 3 : {n*n) :jtFjfheidsmatrHx, 
~ ( t )  : vector met de (n) vrijlieidsgraden van het yediscretiseerde 

f ( t )  : vector met de bij y behorende uitwendige belastingen op het 
systeem 

systeem. 

De volgende systeemanalyses worden onderscheiden : 
*Analyse van het vrije trillingsgedsag van dit ongedernpt systeem: g { t )  = 0. 
*Analyse van het gedwongen trillingsgedrag van het systeem, z i e  vgl. (8.39). 

5 . 2 .  Vrij trillinysgedray. 

Het vrije (onyedempte) trillingsgedrag van systemen wordt beschreven 
door het stelsel : 

w Q(t) + y(t) = Q (B.40) - 

Oplossingen g (  t) van dit homogene stelsel 2e orde differentiaal- 
vergelijkingen met constante coefficienten hebben de vorm: 

g ( t )  = gj ,At, voor alle t 

Substitutie hiervan in (8.40) levert: 

( A Z  M + K eAt = Q, voor alle t 



Dit algemene eigenwaardeprobleem met eigenwaarden A en eigenvectoren 
een oplossiny 9 # 9 als de matrix ( A  

heeft 
2 pl t E) singulier is, m.a.w. als:  

det [A2 & + - 3  = O 

Met de eigenhoekfrequentie w die gedefinieerd is als: 

A = iw 

en reëel is, wordt vyl. (B.41) ook wel geschreven als: 

(B.42) 

(B. 43 j 

Indien een pc)sitief definiete matrix en & een semi-positief definiete 
matrix is leidt dit .tot n reële, positieve eigenhoekfrequenties wi (zie v. 
Campen en de Kraker [ S I ) :  

waarvoor via (B.43) de bijbehorende eigenvectoren ai kunnen worden bepaald. 
Elementaire oplossingen van de homogene differentiaalvergelijking (B.40) 
zijn: 

Ofwel, gebruik makend van de stelling van Euler en het feit dat g(t) reëel 
is, leidt; dit tot de algemene oplossing VOOK het vrije ongedempte trilfings- 
gedrag : 

(B.44) 

waarbij de reële constanten ai en bi (i=I,...,n) bepaald worden door de 
begincondities. 

Voor het bepalen van de eigenhoekfrequenties en de bijbehorende 
eigentrillingsvormen bestaan een aantal standaard procedures. Daar 
gewoonlijk slechts een deel van de eigenhoekfrequenties en eigentrillings- 
vormen een practische fysische betekenis hebben, is het voldoende goede 
benaderingen te bepalen voor een aantal van de laagste eigenhoekfrequenties 
en bijbehorende eigentrillingsvormen. 

Een van de numerieke iteratieprocessen voor het bepalen van benade- 
ringen voor een relatief klein aantal van de laagste eigenwaarden en bijbe- 
horende eiyenvectoren van systemen met een groot aantal vrijheidsyraden is 
de zogenaamde subspace iteration (zie Bathe en Wilson [ Z ] ) .  Voor de 



toepassing van deze methode wordt het eigenwaardeprobleem (B. 43) herschreven 
in een vorm waarbij de eigenvectoren genormeerd zijn 'met: de stijftieids- 
matrix g als kern' (zie v. Campen en de Kraker [GI): 
Wanneer de eigenhoekfrequenties in de diagonaalmatrix Q verzameld worden: 

Q := 

w 1  O 

w2 

U 

en de bijbehorende eigenvectoren in de matrix Y: 

en worden de eiyenvectoren emrmeerd 'met de stijfheidsmatrix als kern', 
waarbi3 Y Y = I en 3 4 Y = tQ2,-' = Q-2f dan kan de volgende relatie 
worden afgeleid: 

- Q - T 

(B.45) 

Van het ne orde, algemene eigenwaardeprobleem, vyl. (B. 45) worden benade- 
rinyen voox de p laagste eiyenhoekfrequenties met bijbehorende eiyenvectoren 
bepaald, waarbij wordt uitgegaan van een q-dimensionale deelruimte van de n- 
dimensionale oorspronkelijke ruimte (q>p, waarbij als richtlijn yenomen 
wordt q = mint2p, p+8, n)). 

Er wordt gestart met een q-dimensionale ruimte Q1 en een bijbehoren- 
de matrix XI die q bekende basisvectoren xls...,xq bevat, waasbij de 
onbekende eigenvectoren a als een lineaire zonbifiatie van deze Sasisvectoren 
geschreven worden : 

(n*q) 

a =  9 cj. xi, met onbekende constanten ci. 
i= 1 

Dit betekent dat de eigenvectoren a liggen in de deelruimte die door deze 
basisvectoren wctrdt opgespannen. Met subspace iteration wordt nu d.m.v. 
itesatie de q-dimesionale subspace O, benaderd. He% iteratieproces luidt als 
volgt : 

I. Iteratie van Qk naar @k+l voor een betere benadering &+I: 

(B.46) 

analoog aan de zogenaamde 'macht-methode' (zie v. Campen en de Kraker 
CGl) - 



Net E: (n*n) stijfheidsmatrix 
en g: (nun) massamatrix. 

11. Berekening van de projectie van K en g op @k+l (gereduceerde stijfheid 
en massa) : 

(8.47) 

1x1. Oplossing van het gereduceerde eigenwaardeprobleem voor de geprojec- 
teerde operatoren : 

ïV. Bepaling van een betere benadering voor de eiyenvectoren: 

(B.48) 

(B.49) 

De nieuwe matrix &+I spant een ruimte okt1 op die een betere benadering van 
B, is dan de ruimte €Ik. Bij convergentie bevat Ck+16 (q*q) matrix, de eigen- 
vectoren (i=l t/m/ q) van eigenwaardeprobleem (R.48), die gebruikt worden 
om via (€3.49) de vectoren al t/m sq te bepalen welke benaderingen vormen 
voor de oorspronkelijke eigenvectoren al t/m aq. gktl, (q*q) matrix, bevat 
de benaderingen voor de eigenwaarden A, t/m Äq. Bij subspace iteration wordt 
de deelruinke, waarin de eigenvectoren worden gezocht in elke iteratieslag 
bijgestuurd in de richting van de deelruimte, opgespannen door de eerste 9: 
echte eigenvectoren van (B.45). 

Een andere methode om eigenwaarden en -vectoren te bepalen is de 
zgn. Power iteratie. Voor een beschrijving daarvan wordt verwezen naar: [ G I .  

5.3. Gedwongen trillingsgedrag. 

5.3.1. inleiding. 

Het gedwongen ongedempte trillingsgedrag van systemen wordt 
beschreven door het stelsel (B.39) : 

(B. 50) 

Dit stelsel ze orde differentiaalvergelijkingen kan opgelost worden met de 
volgende mettioden : 
o Modale superpositie. 
o liirecte numerieke integratie. 



5.3.2. Modale superpositie. 

Voor de oplossing van de responsie $(t) van het dynamische probleem 
(B.50) wordt eerst overgegaan op zcqenaamde natuurlijke coordinaten Q(t): 

waarbij matrix y de eigenvectaren van het eigenwaardeprobleem (B.43) bevat: 

De bijbehorende eigenhoekfrequenties wi worden samengevat in de matrix A: 

* 2  o wn 

Normering van de eigenvectoren ‘met de stijfheidsmatrix K als kern’ geeft: 

(B.52) 1 - VT M y = A- T y K Y = I ;  

Substitutie van (B. 51 ) in (B. 50) en voorvermenigvuldiging met yT levert: 

- v T - y i j  + y T = VTf(t) - 

(B.53) 

Dit iu een stelsel van n ontkoppelde vergelijkingen: 

(B.54) 
1 .. * 

j. 

-,-‘li + ‘li = f i W  
2 

Uit vgl. (B.54) kan qi(t) exact opgelost worden. Voor de oplossing van deze 
differentiaalvergeli2king bestaan een aantal standaardtechnieken uit de 
wiskunde; de Iiomogene oplossing van (B. 5 4 )  is : 

fliH = {‘xi cos(wit) + sin(wit)) 
* en de particuliere oplossing van (8.54) met willekeurige functies fi(t) is: 



t 

Net (B.51) wordt dan de responsie y(t1 van het systeem verkregen (Bathe en 
Wilson [2]). 

5.3.3. Directe numerieke integratie. 

Deze methode zal beschreven worden voor algemene gedempte systemen 
waarvoor het volgende stelsel van n gekoppelde 2" orde differentiaal- 
vergelijkingen geldt: 

Het directe numerieke integratie worden de vergelijkingen van tiet 
stelsel (B.55) stapsgewijs geïntegreerd d.m.v. een numerieke procedure. Van 
het continue oneindige tijdsdomein wordt het tijdsinterval [O,T] beschouwd 
en verdeeld in n tijdstappen At ( A t  = T/n). Nu worden voor alle discrete 
tijdspunten de systeemgrootheden (verplaatsing, snelheid, versnelling) aan 
het eind van de tijdstap (t+At) bepaald, uitgaande van de bekende systeem- 
grootheden aan het begin van de tijdstap (t). Een aantal belangrijke directe 
integratiemethoden zijn: 
o Newmark methode , 
o centrale differentie methode, 
o Houbolt methode, 
o Wilson 8 mettiode. 

Voor een diepgaande behandeling van deze methoden wordt verwezen 
naar [2]. Hat integratieschema van de Newmark methode wordt hieronder 
gepresenteerd. Xn het Newmark integratieschema warden de volgende aannamen 
gebruikt : 

waarin $ en y parameters zijn die bepalend zijn voor de stabiliteit en de 
nauwkeurigheid van de integratieprocedure. indien y=' / en / is het 
schema onvoorwaardelijk stabiel. Om de verplaatsingen, snelheden en versnel- 
lingen op tijd t+At op te lossent wordt het stelsel (B.55) beschouwd op tijd 
&+At : 

fttAt (B.58) 



Door & + A t  v i a  v y l .  (B.57) u i t  t e  drukken i n  g.b+At en te  substitueren i n  

(B.56)' worden uitdrukkingen voor en Ut+llt als functie van de 
onbekende verplaatsingen cttbt verkregen. Substitutie van deze twee 
uitdrukkingen i n  (B.58) l ever t  een vergeli-jking waaruit op t e  lossen 
is, waarna v i a  (B.56) en (B.57) i i t + A t  en at+At berekend kunnen worden. Voor 
een s t a b i l i t e i t s -  en nauwkeurigheidsanalyse wordt verwezen naar CL]. 



APPENDIX C. 

FYSISCHE MODELLEN. 

1.  Golfvoortulantins. 

Bij de &n-dimensionale behandeling van golfvoortplanting wordt de 
voortplanting van drukgolven in een rechte, uniforme, elastische buis, zie 
fiyuur C . 1 ,  beschouwd. üe vloeistof wordt invisceus en incompreusibel 
verondersteld. In dit &kn-dirnensionale model geldt voor de continulteits- 
vergelijking: 

at 

en voor de vergelijking van impulsbehouä: 

Hierin is A = A ( z , t ) :  oppervlak dwarsdoorsnede van de buis, 
u = u(z,t): axiale snelheidscomponent, 
Qo 
P = P(z,t): druk. 

: dichtheid van het medium, 

Fig. C.l 



(6'3) 

(8'3) 

(9'3) 

(5'3) 
dZQ 1 a 

dzQ 
a 

(8'3) 



Aangenomen wordt dat de raùiale spanning in de buis or = O .  Waiineer de buis 
met elauticiteitsmodulus E axiaal vrij kan bewegen, m.a.w. us = O, dan geldt 
voor de tangentiele rek ct: 

Verder geldt voor de relatieve oppervlakte-verandering: 

A - A0 2R Pe 
= S E t =  

A0 t E  

(C.11) 

(C .  12) 

zodat de definitie vgl. ( C . 7 )  van de distensibiliteit ook geschreven kan 
worden als (Li.ghthil1 [ 151 ) : 

2 R  
D = -  

t E  

Voor de Moens-korteweg golfsnelheid geldt dan: 

( C .  13) 

( C .  14)  

Wanneer de axiale beweging van een dunwandige elastische buis met 
v verhinderd wordtt m.a.w. de axiale rek cZ = O, dwarscontractiecoëfficiënt 

dan geldt voor de tangentiele rek c t :  

zodat de distensibiliteit gereduceerd wordt tot (Lighthill [15]): 

213 (1 - “2) 
D =  

t E  

I C .  15)  

(C. 16) 

Voor de Moens-Korteweg golfsnelheid in een axiaal belemmerde elastische buis 
geldt dan: 

(C .  17) 



2. Golfreflecties. 

In het geval van een buis met een half-oneindig lange inwendige 
vernauwing, zie figuur C.2,  luidt de definitie van de reflectiecoefficiënt: 

(C .  18) 

Fig. C.2 

De reflectiecoefficiënt kan uitgedrukt worden in de admittantie van de buis, 
voor en na ùe overgang, Y 1 reup. Y2 (Ligl’itliill [ 151 ) : 

Y1 - Y2 
Y1 + Y2 

R =  

Met de admittantie, uitgedrukt in de golfsnelheid: 

A 
Y =  

waarin A : oppervlakte, 
e,: dicìitheid van het medium (e, = konstant) , 
co: golfanelheid, 

kan voor de reflectiecoëfficiënt afgeleid worden: 

R =  

AI Co2 
A2 co1 - I  

- - 
Al co2 
A2 col ’ 

( C .  19) 

(C.20) 

(C.21) 



Voor een buis met een inwendige vernauwing is de compliantie C voor en na de 
overgang yelijk, zodat met: 

voor de theoretische reflectiecoëfficiënt geldt: 

R =  
1 1/2 + 1 

A2 
( 

(C.22) 

Als de lenyte van de vernauwing eindig is, zie figuur C.3, treedt 
meervoudige reflectie op aan de voor- en achterkant van de vernauwing. 

I I 
I I 

.. x X i  L 

Fig, c.3 

Bij de overgang Y1 - Y2 geldt voor de reflectiecoëfficiënt R12‘ vyl. ((2.22): 

) ‘12 + 1 
AI 
A2 

( 

(C.23) 

Bij de overgangen Y2 - Y3 en Y2 - Y1 geldt voor de reflectiecoëficient Rzl: 

) + I A2 
A I  

f 

(C.24) 

Verder warden inyevoerd (zie Baaijens [I]): 



*TI2 : transmissiecoëfficiënt voor de overgang Y1 - Y2; TI2 = 1 + R 
*T21 : transmissiecoëfficiënt voor de overgang Y2 - Y1; Tsl = 1 - R 
*V : dempingscoëfficiënt; 

V = exp(-k2 L) 
met k2: dempingsparameter, 
L : lengte vernauwing. 

in figuur C.4 zijn de optredende reflecties schematisch weergegeven. 

t, 

Fig. C.4 

Zoals 
ding van de ref lectiepulshoogte en de ingaande pulshocryte : 

in het geval van een half-oneindige vernauwing geldt voor de verhou- 

De reflectieco6fficiënt is onafhankelijk van de lengte L van de vernauwing; 
alleen de overgang naar een gebied met een andere admittantie veroorzaakt 
reflectie. een tijd At = 2L/c02 passeert een tweede drukgolf P4+ t.g.v. 
reflectie bij de overgang aan de achterkant van de vernauwing; deze is als 
volgt uit te drukken in de ingaande golf PI': 

Na 



= T21 V2 R21 T I S  PI+  

2 = -R(1 - R ) exp(-2 k2 L) PI' (C.26) 

Evenzo is voor de gulf Psf ,  die na tijd At = 4L/c02 passeert, op dezelfde 
wijze a f  te l e i d e n :  

Pa' = -R3(l - R2) exp(-4 k2 L) PI+ (C.27) 



APPENDIX D. 

ROTATIE-SYMMETRISCH BELASTE DUNWANDIGE CIRKELCILINDERS. 

Beschouwd wordt een dunwandige cirkelcilinder met wanddikte t, ge- 
middelde straal K en lengte L, waarvan de wanddikte veel kleiner is dan de 
gemiddelde straal. De buis is aan een zijde ingeklemd en een rotatie- 
symmetrische axiale kracht werkt op het vrije uiteinde van de b u i s ,  zie 
figuur D . I .  

I F 

-7- 

F 

Fig. D.1 

Bij de afleiding van Uitdrukkingen VOOI de axiale en radiale verplaatsing 
van het middenvlak wordt aangenomen dat: 
o de radiale verplaatsing een volledig 2" graads polynoom in r is met van z 
afhankelijke coëfficiënten: 

o de axiale verplaatsing de volgende vorm heeft: 

dz 

o orr en urz te verwaarlozen zijn t.o.v. oe8  en ozzf 



o rekken en snedegrootheden uitgedrukt worden in de verplaatsingen van het 
middenvlak. 

Voor de axiale en radiale verplaatsing u en w van het middenvlak van de buis 
kunnen twee (gekoppelde) differentiaalvergelijkingen afgeleid worden 
(Brekelmans [5]):  

= o  (D.1) 

dz t2R2 B 

waarin v : dwarscontractiecoefficiënt, 

: plaatmodulus, 
E t3 

B =  
12fl - v 2 )  

P : inwendige druk (P = O ) .  

integratie van de differentiaalvergelijking ( I )  geeft: 

du v 

dz R 
- + - w = c 1  (D.3) 

De integratie-constante c1 is, op een constante factor nar gelijk aan de 
axiale normaalkracht per lengte-eenheid, (zie Brekelmans [5 ] ) :  

zodat vg1. ( 3 )  wordt: 

2 du v 1 -v  
- + - w =  F 
dz R 2 rRtE 

(D.4) 



2 G"( 1 - v 3  
w = -  F 12(1 - v 1 

t 
d 4w 

dz4 t2R2 rER2t3 

De oplossing van deze veryelijkiny is: 

w = e@z[alsin(@z) t ~~COS(PZ)I + 

en al t/m a4 constanten, te bepalen uit de randvoorwaarden: 

o w(z=O) = o 
V 

-* a2 + a4 - - F = O  
2rEt 

+ al + a2 t a3 - a 4 = O  

(D.5) 

Hieruit volgt;: 




