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Samenva t .t.: inq

Dit. lit.erat.uur.cmder.iaek naar de st.roming in Laps toe lopende buizen is uit .-
gevoerd in liet: kaelerr van het: samenwerkingsproject 'Ataier.o: clercr :,e' . At:her.U-
scle.rose Is een riekLe, die zich apenl7aar.t: door een vernauwing en verharding

van de aders . Het, onderzoek richt. zich hierbij op (Ie lialsslagadervertakking .

Kennis van de stromingpatronen en de wandschuifspanning kan het : inzicht. in
het: ontstaan en de det.ect:i.e van a.t:her.c)scl.er.o :3e vergroten .

Bloedvaten worden over liet. algemeen beschouwd als zijnde cyli.ndr.ische buizen
maar -in werkelijkheid lopen ze taps toe . Reeds kleine taperlioeken blijken

een grote invloed t.e hebben op de st .rom.ingseigenschappen . In de halsslag-

a{ier.ver:t:akkinq is de halve t:aper.hoek ongeveer 1 .50 . Plaatselijk kan echt-er

ook een sterkere verwijding optreden met : een halve L•apencoek die kan oplopen

tot 10'3 . Binnen dit 1it:erat.uuronderzoek wordt zowel naar een convergerende

als een divergerende qeamet :r.i.e gekeken .

In de halsslagader t ..reedt een pulserende stroming op, die benaderd kan

worden doorr een st:at:i.onair.e component met daarr bovenop een instationaire

component gesuperponeerd . Het gemiddelde Reynolds getal is hierbij j 380 . De

á.nst:ai.onai.r:e en c.onvect:i.eve traagheidskrachten worden hierdoor van dezelfde

orde van grootte al .,; de druk- en viskeuze krachten . De wa.ndschuifspanni.ng

zal. biijj een convergerende geometrie sterk toenemen en bij een divergerende

geometrie neemt. hij j juist af en is er kans op loslat .ing en event.ueel wervel-

vorming boven een kritieke waarde van liet: Reynoldsclet :al. en de halve taper.-

hoek . Door het pulserende kar.akterr van de stroming zal laslat .ing eerder

opt:r.eden dan in het: geval. van een stal .J.onaire stroming, door (Ie interactie

tussen de instat:i.anaire en convectieve t .r.aagheidskrachten .

Na dit literatuuronderzoek zal ver.tierr worden gegaan met: visualisatie experi-

menten en laser doppler snelheidsmetingen in een convergerende buis . Paral-

l.el. aan liet. exper.i.ment:eJ.e onderzoek zal. ook een numerieke analyse worden

uitgevoerd, waarmee de beschrijvende vergelijkingen worden opgelost . met. de

eindige element.en methode .
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1 . 7.nleidinct

Dit li l.exat.uu.runderzac:k naax de stroming in tapse buizen, i s gedaan in het .
kader van Itet: samenwerkingsproject, ' At.lterc~sr.ler.rrse' van de mr:cli .sc:he fakul-
i.eit: van de R .i jksuniver ;. .it.:Fi t. Limburg en de fakult .c.it.en Werki.ui.gbc,uwkunde en

Technische Natuurkunde van de Technische tlni .ver. :;i.L-eit: Eindhaven. At.her.crscle-

:rase Is een ziekte die zich openbaart door vernauwing en verharding van (Ie

acler. :; . Binnen Itet: project, 'At:herc~,;r,lr~r:crse' wordt, de mogelijkheid van vr.oeg-
t . .i jd.iyN detectie van een vernauwing in de (slag)ader nader onderzocht. . Het.
onderzoek richt, zich daarbij op (Ie lialsslagadervertakking . Voor (Ie detectie

van at..hYrascler<.~5e kunnen ultrageluid technieken worden toegepast, waarmee
ver:a.nderi.nqen in het st:r.•omi.nqsyebeuren kunnen worden gesignaleerd . Onderzoek

naar de te verwachten veranderingen is daarbij nodig, waarbij enerzijds

'St.J.omingsverschijnselen experimenteel in kaart worden gebracht ., terwijl

anderzijds geprobeerd wordt de beschrijvende vergelijkingen numeriek op te

lossen .

De halsslagader heeft een gecompliceerde geometrie . Op basis van een groot.

aantal runi ..genfot:o's i s door Í3haradvaj (1) een model van de halsslagaderver-

takking geconst.rueerd . In figuur 1 .1 is deze te zien . De hal.sslagadervert.ak-
ki.ng bestaat uit een hoofdtak (communis), die zich splitst . in Lwee takken,

de int.erna en ext.erna . Het begin van de i.nt:erna wordt. gekenmerkt. door een

verwijding, de bul.buy .

figuu.r 1 .1 Model van de halssl.agadervert.akking naar flharadva j(1) .

De cijfers in de f i .qizur. corresponderen met bepaalde

a a ;~-t:<i.nden . Ter cr .r .iènt .at . i e : 15__ 8 mm, 6=-5 .6 mm en 9=~4 .7 mm .
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flloe.dvat.en worden over bel. algemeen beschouwd als zijnde cylindrische bui.-

zen, maar in wer:kel.idjkliei .d l open (ie blcredval:en Laps toe . De halve Laperhoek

var .iëerl. in de lrlc.~edva i:en Lus s en de 0 .5 en 2 .5 graden (2, 3) . De vat.en in de

fiaJs .11<:gadE:rvE:r't .Flkk .l.ng lopen ook Laps t .(fE., met. een waarde van de t.aperhoek

van onsjeveer: 1 .5° V001' en na de ver t.akking . Op de plaat .s van de ve.rt:akking
zetF en ook i .n de bulbus, t:r.eedt_ err evenwel. een slerkere verwijding op . De
I.apc::rhoek kan dan oplopen 'Lot. ongeveer 10'> (4) . Ook in tiet geval van een
vaat:ver:nauwi.ng (st:enr~.~e) is sprake van taper-ing . De t:aper.luoek hangt: hierr

belemaal van de st .:enc.~se-yec.~met.rie af .

.[n de halsslagader t.r.er;clt. een pulserende stroming p, waarbij liet Reynolds~

get-al, betrokken op de communis-d .iamet.er, maximaal 1200 .is en de gemiddelde
waarde gedurende een cyclus 380 . f3iijj de modelvorming gaan we c>verr liet: alge-

meen uil. van een convergerende st.arre bui<.", . Zoals gesteld t.reedt. echt.er in

bepaalde gedeelten van het: bloedvat een verwijding op . ƒn die gevallen is er

dus sprake van een d.ivexgc:rende geometrie . Binnen dit lit:erat.uuronderxoek

woxdt. naar daarom beide geometriet ;n gekeken .

Aanleiding voor dit onderzoek naar de stroming n tapse buizen vormde een

artikel van Buss et: al . . (23), olie reeds voorr kleine t :aper.hoeken van 1 .37°

grot:e veranderingen in de á.nst.ati_onai.re st:r.omi.ngsver.sch .i.jnselen constateert.

Boven een kritieke waarde van het. Reynoldsget..al. kan in een divergerende buis

aan de wand losl .at:i.ng optreden n kunnen err zich wervels vormen . De gemid-

delde wandschuifspanning neemt in een divergerende buis af en verandert . van

t:eken in liet: losl.aat:gebi.ed . Voor een convergerende buis neemt de wandschuif-

spanning juist. sterk t.oc: . Rennis van de st . .rcrmi.ng..pat.ronen en de wandschuif-

spanning in Lapse buizen, kan het : inzicht: in liet: ontstaan en delectie van

at.]-ac:rosclerUse vergroten (5, 6, 7) .

In dit: l .á.ter.at:uur.onder.zuek worden verschillende art.ikelen behandeld, die

ingaan op de stroming in tapse buizen . In hoofdstuk 2 wordt allereerst . de

:3t :3t :i.onai.re st:r.oming behandeld, waarna in liet, derde hoofdstuk de pulserende

stroming nader bekeken wordt . . Tenslol.:t.ee zullen in hett vierde hoofdstuk de

belangrijkst,(- onderzoekspunten worden aangehaald en enkele suggesties worden

gegeven voor liet. verdere verloop van trett onderzoek .



St.at.ic .anai .re stroming convc:rcrer ende /di-ver(4erende _ buizen

2 .1 Inleiding

Om een beschrijving l.e kunnen geven van de stroming in de taps t.oe lopende
bloedvaten moet;en eerst, een aantal aanname .; gema.akt; worden . Allereerst, wordt;
bloed beschouwd als een incomprc:ssihele Newt.onse vloei .st:of_, de stroming
wordt, lami.nai.rr ver.onder.st.eld, de gravi .1-ati .ekraeli-t . wordt. verwaarloosd en de

wanden zijn starre Lapse buizen .
In di .t; hoofdstuk wordt. eerst. ingegaan op de stat.J.onaire stroming . Het .
st.elsel vexgeli .jki ngen dat. dan moet worden opgelost. hest:.aat. uit. de r.ont:inuï-
t:ei.tsver.gelig jki.ng en de Navier-Stokes vergelijking in de volgende vorm :

divv -Q (2.1)

E~(_v .v)_v = -vp + rtv2_v (2.2)

waarin : v snelheidsvector

p - druk

I, - massadi.r.latbe.id

9 - dynamische viscositeit .

onze aandacht. gaat; vooral uit, naarr de grote bl.oedvat;en met een tapering van

1 tot 2 graden en een gemiddeld Reynoldsget .al van 200 tot 80 0 . Hierdoor

ont;st;aat; een niet, l.i.neair.e r.onvect;i.eve term, die tenminste van dezelfde orde

van grootte is als de druk- en viskeuze termen . Door het hest.aan van deze

conver.t ;i.eve term verandert, de vorm van het ; snelheidsprofiel als funktie van

de axiale afstand en kunnen in divergerende buizen fenomenen als loslat .ing

en t;et:ugst;r.omi.ng crnt;st;aan .

Verscheidene mensen liebben reeds geprobeerd een analytische of numerieke

oplossing te vinden vuorr het . stelsel vergelijkingen . In de volgende

pa.ragra.fen worden de verschillende oplossingsvormen behandeld met . t.oenemende

waarde van het: Reynol.dsget;al . DiL zijn achtereenvolgens :

-oplossingen waarbij ite<2.0

-Nishimaru en Oka : oplossing in holccijrdinat .en t.ot en met. de term ~ t
r.
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-Foxxest.ec en Yaung : oplossing m .b .v . de geïntegreerde i.mpuláverge-

lig jki .ng i.n de gr:enslaagbenaderi.ng, waarbij Re klei.ner dan de kritieke

waarde voor lt)slat .i .n(j

-Morgan en Ycning : oplossing m .b .v . de geïntegreerde impulsvergeli .jki.ng

en ener:gi.ever.gel.i, jki.nd, waa,rbi. j Re groter dan de kr .i.t . .i.eke waarde

mag zijn

-Smi.th : c.,plas,. .ing voor grote waarden van Re, waarbiJ j in de kern van de

bui .:s de st.r.crmi.ng i.nvi.,3keu,3 verondersteld wordt .

Tenslotte worden in de laatste paragraaf de verschillende methoden met .

elkaar vergeleken .

2 .2 Opla55incren waa rLi l Re kleiner dan 2.~

In de literatuur zijn enkele artikelen verschenen waarbij uitgegaan wordt .

van klei.ne lteyncrldsget:allen of zeerr lage st.romingssnelheden . Deze aannames

zijn niet van toepassing op de situatie die in dit . onderzoek beschreven

wrar.dt: en daarom zullen de r:esul .t:a.t.en slechts kort aangehaald worden .

Walawender en Cerny(7,£i) ontwikkelen een theorie waarbij de ccanvect .i.eve term

geheel wordt verwaarloosd . Er wordt. gewerkt met. balccxirdinaten en de

r.on.Eigur:at:i.e van de buis i.s te zien in figuur 2 .1 .

figuur 2 .1 Geometrie van een gei.:ape.rde buis .

Wanneer Levens wordt. verondersteld (lat, v8,de csnelhei.d :-s component i .n de

richting van 8, gelijk is aan nul, vo lgtt uit. de cant.intLi' teit.svergelijking

dat. vr. - f ( 8)/r2 . Uit de Navier -SI-okes ve .rgeli.jki ng zonder canvect.ieve term

en de bijbehorende randvoorwaarden volgt. voor de radiële snelheid vr en de

druk p :
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_ 3C(cc~,s2 2

v

0 - cas (x)

r 21tr2 ( 2 cu .s 3u - 3cas2(X ~ 1)

p - -4n0 ( 2 -3si.n20 + C)
rra4 3r3

w<irij.i .n : Q= El.ux van (le st .r:umi.ng dour: (ie buis

ct - ha.lvN taperhoek van de buis

0- hoek, zoals aangegeven in figuur 2 .1

:r - radiële afstand

= constante

(2 .3)

(2 .4)

Deze snell-iei.ds- en drukverdeling wurdtt op dezelfde mani .err afgeleid in een

ar. t:i .kel. van Oka. ( 9) . Wa.lawenderr en Cerny geven nog enkele mogelijke crrr.rec-

t.ies voox het drukverval wanneer de invloed van de convectieve term niet .

geheel verwaarloosd wordt . . Deze gecorrigeerde analytische oplossing blijkt

geldig te zijn tat een ]teynoldsget:al van ongeveer 10 en kamt. goed overeen

met: r:e5ul .f:at.en van r xper.i.meut:en .

Manton(10) geeft een analytische oplossing op basis van de Navier-St.okes

vergelijking die gel .dig is voor: Reynoldsgetallen tot. ongeveer 20 . Hij maakt

gebruik van cylindercc.Kirdinat.en en voert. een st.roomfunctie `P en vort.ici .t.eit .

Q in . Hij verwacht dat `Y en Q een functie zullen zijn van (az) met . z de

axialee cc~rdinaai: . `Y en Q worden dan ontwikkeld in machtseries van a . De

nulde orde oplossing i5 dan gelijk aan de Paiseuille-stroming behorende bij

de lokale radius van de buis . De hogere orde Lermen zijn correcties t .g .v .

de convectieve t.erm .

7n de volgende paragrafen wordt . uitgebreider ingegaan op mogelijke oplossin-

gen die geldig zijn vourr grotere eyncrldsget :a.tlen .

2 .3 Nisb .i.maru en Oka.

Ni .~hima.ra en C)ka (11) breiden e eerder bepaalde Stokes-oplossing (Oka,9)

uit, waar-bij (ie r.onvect.i.eve Lerm in (Ie Navi .er-SLokes vergelijking wordt,

meegenomen en v0 ongelijk aan nul . is . De configurat .iee is weer gelijk aan die

in fiquur 2 .1 .
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De ccrnt. .i .nu.i'l.ci.i.s-verqea .i .ikinr3 en Navi.c:r-St.cakes vergelijking worden uitge-

schreven in bol c:ou :rcl .i naLc:n en er waxdL verondersteld dat vr en v8 ontwikkeld

mogen worden in dc~ vol tjrncte

. 3si0 ~k Ck(e) v8 ~-kLO ~k "k( 8) (2 .5)
E r

De upl.u:asi.nq wU .r:d1. ber:ekend t :rrt : en met. de t:er.m 1/S3 . 1)e termen voor k- 0 en

k --=1 blijken Le ver:v<il.l.en . De c~plussi.ng t./m k=3 wut:dt, naar N .i.sh .i .mar.u en Oka :

3 1 2v.t: A2 ? (x?-a2) t~- 13 ( x-a)[5ax3 -F (6-13a2)x2
2 :r tiv a r

p

- a(6-5a2)x - 3(1-2a?)J -t . . . .. (2.6)

?.

v©
A
2 13 (x- é1) 2 I(1-x2) [ax 4 -1(3-5a 2)J t . . . . . (2 .7)

8 va r:

1
:. : ~~U a- 3 q7~?[ 3(x2-3) -

x

1 2 1 3pA22 1 4
U 3(a - 3)J + 16a [ r 4 {9ax

r

+ 1 0 (1-3a2)x3 _ 6a(3-4a2)x2 - 6(1-3a2)x

1
~F a(3-4a2-6a4)1 -t -4 a(1-a2}21 t (2 .8)

r
U

w.ia .r:i .n : a = rosa

po= : wanddruk aan liet eind van de conus met r=r0
v = kinematische viskositeil

A 2 is een parameter: die afhangt van de flux duurr de buis en wordt, bepaald

door :

Q -- nA?(1-a2)(1-t2a) (2 .9)

Q, en hiermee ook n? zijn positief in tiet geval van een divergerende buïs en

negatief voor een convergerende buis. Echter bij de ontwikkeling van v8 tot .
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en met_ de LYrui 1 /3 blijkt,kL hier naast, andere pcr 5i.t.i.ever. 5i.t.i.eve termen alleen A 2 2 in

voor Le komen, waardoor v
0

al_t.i jd posi.t:ieff is . Dit, duidt, erop, dat, deze ui.t .-

d.rukk .i.n(j mugeli_jkerwi.,j .c alleen geldig .i5 voor divergerende buizen .

Verder Js Le den dat.l de eerste Lerm voor de rad .iële snelheid v en de drukr
p qe].i jk zijn aan de Slokes-oplo .3 .A.ngen die gegeven zijn -in formule 2 .3 en
2 .4 . De volgende termen geven dus de storing op de St .akes-oplossing t. .g .v .
(le c.crnvec•t:i.eve term weer: .

Voor een divergerende buis is in figuur 2 .2 voor t.wee waarden van tiet. debiet.
Q, het profiel van de radiële snelheid vr als funkt.ie van de posit.i.e in de
bui.s uitgezet. . In de figuur i_ :3 dit, gedaan voor verschillende afstanden r

vanaf de cunu:, van de buis . In beide figuren is de halve t,aperhoek (1 gelijk

aan 2" en v is gelijk gesteld aan 0 .01 cm 2/sec . Het. debiet Q in de bovenste

figuur is 4 cm3/sec, waarmee het: Reynoldsgetal (Re=2Q/uRv) varieert. van 2040

bi j r:=5 cm Lot, lte=127 hiijj r:=ti 0 cut . In de onderste figuurr qeldt: dat: Q gelijk

is aan 6 cm 3/ser en Re-3060 bij r=7) cm en Re=191 bij r-80 cm .
In de f.i.quurr is t:e zien dat: voor kleine afst.anden r, er terugstroming aan (Ie
wand optreedt.. Met. t.trenemende afstand vanaf de conus wordt dit . jt-eeds Minder
Lot dat: er tenslot:t:p aanhecht:i.ng plaat:svi.ndL, en de snelheid overal positief

is . Aanhecht..i.nq vindt voor grotere Reyholdsget.allen lat.err plaat.s . De t.aper-

hoek blijkt, weinig invloed -Le hebben op de vorm van het: profiel. en aanhech-

L.iny vindt, voor grotere lic»:ken slechts iet.,; lat-.er plaat.s .
. ., . ., .r r ..,

+.. f;
' .I

•1

k . say

=sii

K.

+5 .

/Ma- - - z

a . Q-4cm
3
'/Se.c

r . :

-s C r ! l . . 9 . . + e a +_ 11 r . re •- . . s++a r. H r

¢

A . r a 3 4 5 e
•'ez Xw•' ae-•

s. Z

-_,w., -1 G."

. r' a~et+á u~

. . ,<r(e) .a wtlsr

arr• .r:

+r e3
4efil/ '

s tZ

a
o~ ~ • o a~ • s .-r1

za ie e 5 'e •s l1 zs ]. ss e• z t+ s s+ a s'.-+ -z i z + e e u rs u -s s s u rs 4
sr.~ x+r+ ,

..r~•r ..r. .r.+ . .+ ..z.r
t+F

.snelheidfiguur e a als

divergerende buis voor verschillende afstanden r .

(1 ) = 0 cm 5 20 50 80 ca

d .i.ële vr2 .2 D .r funki.i.e van de positie in een

-2` v 0 . 1 2/sec r= cm, cm, cm en

.. .u..•
b . 3

Q=6cm /Sec
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Uit de sneltiei .ds-oplc>sn ingNn is de spanningscomponent aro bepaald, en wordt .
gegeven door :

3rtA2 3pA2.? 1 3~~r:Q = - 3 xJ(1-x ? 'j 4 1(1-x 2) [~ax
r. 8a r:

I . €i(1-3a2)x2 - 4a(3-5a2)x - (1-fa?+5a 4 )l { - . . . . . (2 .10)

N .ieru_i.t: volgit . voor de wandscbui .fspa nning i w :

?.

~w - 3rl~
3

a,1(1-a?) 4 2 14 f(1-a?)(a2-1)2 (2 .11)
r 8a r

Neit aa.nrieclit.i.nqspunt., gedefiniëerd door Zw - 0, wordt. dan gegeven door :

( é12-1)?A? R Re (a2-1)2
r_ = (2.12)

3va2 16(1-a)2(1+2a)a2

waarin : Re = ~ = Reynoldsyet:al

R= lokale straal van de buis

2 .4 Forre :it.er en Young

Fa.rxest.e.r en Yaung(1?., 13) maken een theoretische analyse van de stroming

door een 'buis met : een milde stenosis (vernauwing) . Aangluitend voerden zij

enkele exper .imeni.en uit . Er wordt, gewerkt. met. cyli.nderccxirdinat.en en de

con.ti.tjurat.i.e van de buis is te zien in figuur 2 .3 . De configuratie is te

beschouwen als een buis met een aansluitend convergerend en divergerend

deel. .

figuur 2 .3 De convergerende-divergerende buis .
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De specifieke voxm van de wand bij de stenosis wordt gegeven door

R = R0
- ~ (1 -F cc>s Z j ) voor -Z{~ < z _<ZC~ (2 .13)

u

waarin ; R straal van de wand

R= straal van de wand voor en na de stenosis<r
b= hoogte van de stenosi s

?c~- halve van de stenosis

z = axiale c(uirdi.naal .

Wanneer b/Z„ en b/kt() beiden kleiner zijn dan één, spreken we van een milde

stVuorr liet: stelsel vergelijkingen 2 .1 en 2 .2 volgt dan dat. de

viskeuze term (ri ó2u/ó•r..2) verwaarloosd kan worden t. .o .v . de andere vi.skeuze

termem . Bovendi.en kan ook de radiële variatie in de druk verwaarl oosd worden

t.o.v. de axiale drukgra.diént: . Dit. komt dus neer op de grenslaayhenaderi.ng .

De continuït;e.it.S- en impulsvergeli jking 2 .1 en 2 .2 worden dan :

bil
ó z i rbr ( rv )-(}

611 bil ip ~
+
1 ~

uóz+ vór pó z ~ v( ór2r br.)

6P
ór

waarin : u = axiale sneffieid
v - radi.dte snelheid
r = radi.ële r.cx~rdinaat:

(2 .14)

(2 .15)

Vergelijking 2 .15 wordt vervolgens gei'ntegreerd over een willekeurige

doorsnede waarbij gebruik wordt yemaaktt van het. fei.it dat aan de wand de

snelheid nul. is . Men vindt . :

- -~ R 2 + vP(~u) (2 .17)I- R r.u2 dr ~dz uf p dz 2 br. R



Ex wordt verondersteld dat de -radiële afhankelijkheid van de axiale snelheid

beschreven kan worden door een vierde ordee polynoom van de volgende vorm :

[J - A t i- 13 ~2 t- C t;3 ] - 0 t,4 + F.

WdFi.Cln : i, _ (P% -r)/Ji

U(z) = snel-lie .irl op de is

A-t./m E nog onbepaalde coè ffici ènten

(2 .18)

Deze procedure komt.t overeen met. de Rarman-pohlhausen methode (Schli .cht.ing,

1968) die normaal. gebruikt, wordt, voor laminaire grenslagen . Deze methode

blijkt.. goede xesul t.at.en te geven voor versnelde stromingen . Echter i-n gebie-

den met, vertraagde stromingen blijkt . (Ie procedure minder bet:r.r~uwbaarr te zijn

in de buurt.. van het. lc}slaatpunt .

De coëfficiënten van vergelijking 2 .18 worden bepaald door de volgende vi.jf

condities .

(a) r =li u=0

(b) x:= 0 br=Q

(c) r :- 0 u = ti(i)

(d) r= R ó = rt (~2.+ r b)
ár

(e) r: =Q 2 =-2J2
ór R

Conditie (a) volgt uit geen slip aan de wand, (b) uit. axisymmet.rie en (c) is

een def.i.ni.t :i .e . t'ondi-ti.e (d) volgt ui.t: 2 .15 en (e) volgt : uit de aanname dal

voor r.-0 het hnelheidsprofiell parabolisch is .

Terr van de term in het: li.nker.l i.d van ver.qpl ji.king 2 .17 wordt

ook hier he-tt snelhei .dsprofiel parabolisch verondersteld .

u `= tj [ 1 - (~)2j

ó2u

(2 .19)

Deze laatste aanname wordt gerechtvaardigd door het : feit dat. een

par.abr~J .i.scl~e snelheidsverdeling ook gevonden zou worden vrxarr de eerste



benadering bijj een successieve benaderingstechniek . De geldigheid van de
aanname wordt: uiteraard bet.er naarmate liet, Reynald:aget:all afneemt . .

Ui t .d.rukking 2 .19 wordt. ingevuld in de eerste t .erm van 2 .17 . De ge'middelde
snelheid word-t.. bepaald uit de integrale vorm van de cont :i.nu .i:t.eit.s-

vergel.i.jki.ng . Ver.clerr volgt : de term (btijbr) R uit .. 2 .18 . Forrest:.er en Young

vinden dan tenslotte de volgende uit.drukk.ing vcuorr de axiale snelheid als
t:unkt.i e van r en z in dimen:>i .el.aze vorm :

u It 3 (IFt 308 1204 4
- _ Re(") -[- 1,-E _?.
11 R dz 1575 1 57 50 5

i
4
-F;~] F 2(R-°)2?) (2 .20)
15 R

waarin : Li~~ = gemiddelde ddelde snelheid aan begin van st.encrsi.s

[J211
Re =~- Reynaldsget:al aan begin van si.enosis

Het snelheidsprofiel bestaat dus uit: een parabolische term en een t .erm

vermenigvuldigd rnet: de helling van de wand . :rn onderstaande figuren zijn de

vaoxspelde snellie .idsprafi.elen weergegeven voor t.wee waarden van Re en voor

een yeome t :r. i.e Zc-4Rc--12 b(zie vergelijking 2 .13) . Voor Re-1 f,0 blijkt: een

.lcrslaatgeb .ied t.e ontstaan in het: divergerende deel .

o) Re =100

b) Re = 150

figuur.- 2 .4 Voorspelde snelheidsprofielen voor de geometrie ?r)-4RU--1? .b

Wanneerr er lusl.at:i.ng optreed-t., voorspelt, de ixenader.i .ngs•t.heor.i.e een kleine

dip -in het. snelheidsprofiel . Deze dip wordt, volgens de aut .eur.s, veroorzaakt.

door de le rigoreuze aanname die gemaakt; is voor liet. snellie .i.(i5profiel op de

as .
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Vervolgens i s door de aut.eu rs losla t.iny en aanlieclit .i ny .i n de buis nader

onderzocht . Als c.ri.t:er.i.utii daarvoor wordt, gesteld dal dan de wandschuifspan-

ning gelijk is aan nul . Voor sler.liis lang zaam veranderende wandvormen kan de
wandschuifspanning -t w benaderd worden door :

c w = 11 (~u)It (2.21)

Sul:,st: .it .ut. .ie van 2 .20 in deze vergelijk-ing geeft . ;

t 616 R 4 d It 8 R 3w _ 0 _ _ _ 0
UIIU 1575 R4 dz Re R3

(2 .22)

Hieraan is te zien dat volgens deze definitie voorr de wandschuifspanning, T w

neyat:ieff is in het: cyli.ndr.isc.he deel van de bui.s, waarvoor (ie eerste term

gelijk aan nul is . De loslaat.- en - aanhecht.condit.i .e wordt nu met. 2 .22 :

R dIt
Re (Rc') az = 20.4 (2.23)

Voor de onderiacht:e geometrie van een milde st.enosis geldt dat voor Rey-

nnldsget.allen boven de kritieke waa'r.de, vocarr twee waarden van z aan verge-

lijking 2 .23 wordt. voldaan . De kleinste waar.dce van z geeft het laslaat.punt,

t:er.wil jl de qr:vot:ste waarde van z het: aanhechtingspunt, weergeeft. . Wanneerr het

Rc,ynoldsgetal t.oeneeemt, verschui.ftt het. loslaat.puntt stroomopwaarts en het .

aa.nhec:ht:i.nqspunt: stroomafwaarts . De wandschuifspanning langs de stenosis is

berekend volgens formule 2 .22 en is uitgezet. in figuur 2 .5 voor enkele

waarden van Re .

-015 --ow -0.0 0 o-M Ow 0.75
:~

figuur 2 .5 Wandschuifspanning voor een st .enosis met Z0 =4R =125 .

-14-



Voor de buis kern ook een andere gernnet. :r.i e worden aangenomen i .p .v . de. milde

at,enc>si.s . ):n liet. geval. van reclite langzaam divergerende of convergerende

buizen wordt de vergelijking voor de st r-aal van de buis :

convergerend : R - R0 - z tana O< z< 70 (2 .24)

divergerend : R= Ru +(z-7cr ) t:anex 0_< z_< ?.r? (2 .25)

Hierin i.s R0 de straal. van de buis respektievelijk voor liet . convergeren en

na tiet. divergeren . Z0 is de axiale afstand waarover het. convergeren/diverge-

ren In de vexgeli jki.ng voor de wandschsiifspanning (2 .22) wordt. dR/dz gelijk aan

-tancz voor een cunvexgerende buis en gelijk aan +t .ana voor een divergerende

bui.a . Bij de overgang van de c:yl.i.ndr:i.sche buis naarr het convergerend/diver-

gerend deel van de buis treedt een discontintiit .eit in de wandschuifspanning

op . De wandschuifspanning blijft, voor een convergerende buis negatief en

wardl. steeds gxoter in absolute waarde . Voor een divergerende buis is de

eerste term osii ;i.ef . Vcrorr kleine waarden van liet iteynoldsget :al zal bij een

gegeven geometrie de wandschuifspanning echter nog negatief blijven . Wanneer

het; Reynol.dsget:aJ. groot, genoeg is, zal vorlrr kleine waarden van R de eerste

term groter zijn dan de tweede, waardoor meteen bi j de overgang naar het .

divergerende deel. J .o :rlat;i.ng optreedt . Met: toenemende axi.al.e afstand, waarbij

R dus groter wordt, neemt de bijdrage van de eerste term voor de wandschui .f-

spanning af en wordt 1w uiteindelijk- weer negati .eff en is aanhecht .i.ng opge-

treden . T..anheclrti.ng treedt op wanneer -iw=0 en de aanhechtconditie wordt .

hiermee met, t;ana~cz :

R
Re ex(H0 ) - 20 .4 (2 .26)

Voor grotere waarden van Re en u t .reedt aanhechting later op en is het. lab-

laat;gebi .eri

Tenslotte zijn door Forrester en Young nog een aantal experimenten ui .t.ge-

vcrerrl in een buis met ; een milde stenosi .s met: de zelfde geometrie als in

figuur 2 .4, waax de .cnelheid .spr.o .fielen van voorspeld werden . Hierin is

Zc=4ttc=12b . Ex werd met. zowel water als, bloed gewerkt. als st.rcrmingsvloei-
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:.t .of . Om liet. loslaat- en aanliechLingspunt. visueel te bepalen werd inkt. in de

bui.s (1 e:spo t .e n .

In figuur 2 .6 zijn de rFsult:ate.n te zien van de experimenten . Ook is (Ie
t,lie«reti .: clie curve, bepaald met ver.gel ji.ki.ng 2 .23, aangegeven . Het verschil
tussen thoer.ie en exper .imFnt•» is aanzienlijk . Dit komt., volgens de auteurs,
vooral door de gemaakte aannïtiie dat het, snelliei .d :>pr.ut`i.el par.a.bcrli.sch i. :> op
de as . Deze aanname blijkt niet op Le gaan voor Reynoldsgetallen die boven
de k .r .i t..ieke waarde liggen . Ook wordt. de theorie k,ei.er naarmate ~/Z 0 en ó1110
kl .ei.nerr worden, zudatt de grenslaagbenadering beter : op gaat: .

600

Re

400

0

41
Rb

WA
80

0

I I I I I

0

0 05 1 .0 1~5

t
2-0 2-5 330

figuur 2 . 6 Loslating en aanhechting vaar st .enUsj5 met Z() =9R0 =12ó .

Boven de curve treedt l.oslat:i.ng op aan de wand .

2 . ) M(Jr (Ian en Yl)IAn tX

Morgan en Young (14) breiden de theorie van Forrester en Young, voor de

stroming door: een buis met: een milde st.enosi.s, uit tot Reyncrldsget:al .Ien

waarbij j wei loslating maar geen turbulentie optreedt .

De geometrie van de buis is gelijk aan die in figuur 2 .2 en ook hier wordtl f
gebruik gemaakt. van cyl inderccx3rdi nat .en . Het. volledige stelsel vergelij-
kingen 2 .1 en 2 .2., wordt in d .imensieloic, vorm geschreven met :

r
, _ r_ j , _ i R, ._ It , _

N
p-

Ita Ru R
0

-
PIJ

2
0
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1 1 , - U V, - V 17e _ tl

U tt il
0 ) 0 0

Hierna wardt .. de ijlij~ulsvercteli jkinq voor de axiale component, net. als in

vor-iyc: paragxaaf, over de doorsnede van de buis gei:nt.ec,t .reerd . Hierbij ordt.
yebruik tgei«a.akt: van de conclit.i.e (lat. de snelheid nul. is aan de wand . 4p

dezelfde manier wc .)rc3i. . een .ini.eyr.ale energlc-ve. .rgelijki.ng verkregen, door de

i.mpulsvc:rgeli.jking ec:xsi: te vermenigvuldigen met (ru), waarna gel :nt.egreerd
wt.?rdt: t?vE'.r: dN doorsnede van de buis . De resul.t:erende vergelijki.ngen, waarbij

de accenlen zijn weggelaten, worden :

?.
& fR ril 2 dr -- JRru dr -t 7 [R( bu ) + fR r b u dr] (2 .27)ór u o óz Re br R

0 óL2

1 b R 3 R. ~ ~ R~ 7 Rb yi2
?. ó•r.. r,J ru dr =-Uf xuaudr +RP[-0 f r.(br) dr +uJ ru

ó
Z2dr] (2 .28)

Om verder Le kunnen gaan moeten eexst, een aantal . aannames worden gemaakt :

1 . de term b?u/az2 wordt. verwaarloosd t .o .v . de andere viskeuze termen

2 . voor de axial.e snelhei.d wordt, een passende polynoom aangenomen

3 . als áp/ó•rz onafbankeli jk is van r geldt., vanwege massabehoud, dat.
RUJ r~ dr ~ R"uJRru~ dr . Hierna kan de drukgradiënt uit. 2 .27 en

2 .2 8 c3eëlim .i.neerd worden . Voor een stenosis waarbij j de vorm van de

wand slechts langzaam verandert .i s, deze benadering vaorr de druk-

c3radi.i;nt.. gerechtvaardigd .

Vc:.rgeli jk .ing 2 .27 en 2 .28 kunnen nu gecombineerd warden, waarna één verge-

lijking voor de axiale snelheid u volgt :

-)R2 b JRr.u3dr -6 JRru2dr =- 2 [R2 JRr( bu )2d.r+R(óu) ] (2 .29j2 bi o bz a Re n br br R

voor de stroming in een convergerende-divergerende buis worden vervolgens

twee snelheidsprofielen aangenomen die in elkaar overgaan bij een bepaalde

assnelitei .d q .
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Het- prc>f_i.e1 voor liet. divergerende stuk, waai t.erugstroffiing kan optreden,
wordt, hoewel in t:egenspraak met, liet : eer.derr gestelde door For.r.esL-err en

Young, weer voorgesteld door een vierde-orde polynooifi :

~= A i~3{IZ) h C(~)7 +
U(
L
t)3

+ E(R)~ (2 .30)

De coë f ï .i c i.ènt.en 1: t./m k. worden bepaald met. de volgende vijf condities :

(a) u= U(z) voor r = 0

(b) u=Q vourr r -It

(c) &=0 voor r=0

(d) b - 0 voor r = 0
br. R _1(e) of ru dr = ?

De condities (a),(b) en (c) zijn dezelfde als in de vorige paragraaf . Candi-

t.ie (d) volgt uit de combinatie van de radiële en axiale component . van de

impu]sveryeli.jki.ny,-waaruit de druk is geëlimineerd, waarna de ].imi.et. van

r.-0 genomen wordt . De laatste conditie (e) volgt : uit. massabehoud .

Het: tweede profiel is geschi.kt: voor het: convergerende deel waarbij hoge

wandschuá.fsnelheden optreden en het: profiel plat .t.er is . Dit. profiel wordt .

gegeven door :

t) 0< _ ~ <_t~

U~ ( (2.31)

a -1 b(~)2 + c(~)4 A< ~ <1

Hierin.wax den a, b en c bepaald et . de condities :

(a) u=tt tt =A

(b) u=0 r=12

(c) ~~fHrudr.= 1

Hierin is A de waarde voor r/H die de scheiding aangeeft. tussen hett platte

en polynome deel van het profiel en blijkt vanwege massabehoud gelijk te

zijn aan : A - f(3/lt2tJ 2) . Voor R?U = 3/? wordt. X _(} en gaan de twee
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snelheidsprofielen in elkaar over . De ontwikkeling van het. snelheidsprofiel

van kleine waarden van R2U naar grote waarden is te zien in figuur 2 .7 .

figuur 2. .7 Het, snelheidsprofiel. voorr verschillende waarden van ]22U,

met R de lokale buisstraal en U de astinelheid ter plaatse .

De gevonden snel.hei.ds pr.ofiel.en worden ingevuld in vergelijking 2 .29 wat:

resul t:.eE:rt. i n de volgende vergelijking. voor de assnelheid U(z) :

~u _ { -R-3 óR [0 .0?..86(R2U)3- 0 .133(R2U)2+ 0 .257R2U -Q .34]
bz óz

4 ~ r' ) x { 0 .0429(R2U)2-0 .004(R2U) -0 .029)-1 (2 .32)

2 - R211 R2U > 3
2

waarin : l' =
R2U(1- 1/3It2U) R2U <

3(R

?

IT - 1) 2

Om vergelijking 2 .32 op le kunnen ].ossen wordt. nog gebruik gemaakt. van de

voorwaarde dat, er ver stroomopwaarts een Roi .seuille-st:r.omi.nq heerst . Deze

ec:.rst.e-c.~rde, niet. lineaire, gewone dIfferentiaalvergelijking is numeriek

opgelost:, voor een 3teno.,si.,3, die dezelfde geometrie heeft als die van

PQr.rc.st.e.r en Young (ver.yel .i,jk .ing 2 .13) . 7n r.,ndc,rst.aande figuur 2 .8 zijn de

bepaalde snelheidsprofielen getekend vourr een st:enosi.s waar.voorr geldt: dat :
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Z
0
=4R

0
=6ó . Deze st.enusi :s heeft. een [.wee maal zo grote vernauwing als de

s t..enels.is van f .i(juur 2 .1, waardoor loslating al bij kleinere Reynold .sgetallen

ot)t .reerlt : . De snelheidspr.ar.i.eten vertonen geen di.p meerr zoals dat liet, geval

i : bijj k'orrest_ex en Young, wat. dui.dtt op een betere aanname voor het . snel-

11ei .ll :ypr.ufiel . Auvenrii .en _i.s het: lusla.it:gebi.ed groter, waarbij vooral aanhech-

Ling veel 1at.E:r clpt. .reeclt_ .

+
0
z

.
1

Re =16

+
3

SEPARATION
STREAMLINE

-4 -3 0
z

I 2 5 6 7 8 10

figuur 2 .8 St.rumi.ngsprof.ielen voor een st:enca ..is met ZU=4Rc=6á .

De wanlischuifspanni.ng wor.dt: tenslotte nog gegeven door-

'r w = rl (ó)l, [ 1 f (~Z)?]

Door gebruik te maken van 2 .32 en 2 .33 wordt.: de dimensieloze

wandschuifspanning iW (geLaseexd op i-w voor de stenosis) gegeven

lt-3(3 - R2U)[1 + (~)2] R2II > ~
T
w
I

lip-

1
2[1+(~)2] R21t<~

(2 .34)

Voor R?tT>3 wordt de wandschulf .spanning negatief en treedt terugstroming op

aan de wand .

(2 .33)

door :
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Tan5lu .i t.end werden ook nog enkele expef . .imenten uitgevoerd waarbij water door

een 5t.enms .i.s :st .r.oxnt . . T.osl.aa.t. - en aanllecht :i.nyspunt:en werden visueel bepaald

door het. inspuiten van inkL in de buis . De. experimentele en t.heoret-J.Sche

J.c~k~t.i.Ys, waarbij j de wa.ndcschui .f.spanni.nq gel.i jk aan nul i5, uit .gezet tegen

])el. Reynuldtiget-.al Y .1.-in te zien in figuur 2 .9 en 2 .10 . Het laslaat.gehi.ed ligt.

Lussen deze twee lijnen, Loslating treedt . pas op boven tiet: kritieke

Reyncildsgei.al .

De ttieoret.i.sche voorspelling komt . goed overeen met. de experimenten, alleen

.in de mi .l.der.e vernauwing van figuur 2 .9 is er een groot, verschil tussen de

waaiden voor het. kritieke iteyna]dsget.al . Dit. verschil wordt grotendeels

gewet:en aan expere i.ment:eJ.e fouten, omdat losl.ati.ng net boven de kriA-ieke

waarde moeilijk Le zien its hij een milde stenosis . In figuur 2 .9 is boven-

dien d e Lheor.et:i.sche curve zoals die bepaald is door rur.r.est:err en Young

U.1 t .ge7f', t. .

I ooC

60C
Re

/00

f .igtnir 2 . 9 I,uslaatgeb .i.ed als

1:iinkt:i e van ltet. Reynoldaqet:a.l

7.=0 -12S .
0 0

2 .6 Sm i tli

figuur 2 .10 hnsJ.aat:gehi.ed als

funkt:i.e van liet. ReynoldsgeLal

7 =4R =6ti .
c~ o

Sm .i.Lh (15) gaat e r in zijn theoretische analyse van de stroming door een

convergerende off divergerende bui..„ van u .i.t : dal: het: Reynotdsgetal gr.not: is .'

De stroming bestaat dan uit. een kern waar de stroming inviskeus wordt . ver-

ondersteld t:er.wil jt aan (Ie wanden de viskeuze stroming ni .et,-l .i.ncai.r fis- en

onder invloed van (Ie opgelegde driikgradiènl . stroomt . De theorie is: geldig
mits -1 , de tangens van de halve t .apencoek u, Lussen Re-1 en Re-1 13 ligt- .
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De yeomei. .r .i.e van de buis mf:i1 de 't..weee gebieden waar dee verschillende stro-

mingen herr:aen is Le zien in figuur 2 .11 en 2 .12 .

«

---s~ ~ -- r _ ...~------
T ~t

I

--- -1- --
_ kern

_ 1 9PCNL0A9••_ -

Ze ZO

figuur 2 .11 Geometrie vaorr een figuur 2 .12 Geometrie vaar een

divergerende buis . convergerende buis .

Voordat de buis begint te divergeren .respektieveli jk convergeren wordt. een

volledig ontwikkelde Poi .seui .I.Ie-stroming verondersteld . Veranderingen in

deze stroming worden pas vexwacht na een axiale lengte van ordegroot.t.e
Re- 1/2•Y-3/7. »1 . Daarom wordt een bijpassend geschaalde axiale ecXirdinaat . Z'

i ngevue .r:d :

z '- Z ' + re-1/2
(-3/2 7' (2.35)0

waarin- z' - i/ltc = diznensi.E:lor.e axiale c(i3rdinaal .

•r. .~ ' - axiale cc~rdi.naat waar de buis begint : te divergeren/convergeren

z' - geschaalde dimensielcrze axiale cdirdinaat

Re - tteynnldsqet:all behorend bij de Poiseuille-siroming

cx - have 't.aPerljoek van convergerend/divergerend deel

tt~~ = beginstraal . van de bui .i

i - i..a na ~-- cx

De vergelijking voor de geometrie van de wand van de buis wordt. :

convergerende buis: r'= 1 - l-1/2Re-1/2Z' (2 .36)

divergerende buis: r'- 1 + Y-1/2Re-1/2Z' (2 .37)

t 2
/

• - -1 - -~ -

R~ -r- -- ~ ~- - - ~- ~-

----4---
I



OmdaC. het . probleem a x .i.aal-symmet..risch :is blijft . de stroming in de kern onge-

at.ooril eti yel .iq jk aan de ree~la st.r~uxnc~pwx~r:t .s ont.wikkelde Poi s ei.lle-st:r.c~min~~ .lle-st:r.c~min~~ .

Vtu>.r de ax .iale snelheid in de kern geldt.: dan :

i.n dce kexn : u' (r) =~(1 - r'2) (2 .38)

waa .r :in : x' _' JP = d.t.AiE:ns.ie.laie .rad.iélee c<xirdinaat
c.a

u' _ ~ixi.ale snellieid
0

Ut~ u2= gc,middeldce snelheid van de Pasieulle-str.aminy
u

Voor dee viskeuze laag, die van de U .rde-graot.te •Y -1/2Pe-1/2 .is, wordt. een

bijpassende radi .ële eCK3xdlnaa't. Y' ingevoerd, die als volgt: gedefi.nieerd is :

Y' - (1 - r.') -y1/2Re1/2 (2.39)

Voor de vorm van de snelhei .~is- en dr.ukver.del .i.ng in de viskeuze renslaag

wordt. liet volgende aangenomen-

ti' = Y-1/2Re-1/2 U(7',Y' ) -t

VI= •Yi 1/2fte-1/?V(Z',Y' ) + . . . .

p'_ a-1
MIX) + . . . .

waarin : v' = v = di.mc,ns.ielaie radiële snelheid
cr
U

p' - 2- = dimensieloze druk
p t )

po = druk f:err p l.aat.se z= zr)

(2 .4Q)

(2 .41)

(2 .42)

De stroming .n de vi.skeuze grenslaag wordt: nu beschreven drtorr de klassieke-

g.rensiaagvercjeli. jkingen onder invloed van de nog onbepaalde opgelegde

drukyr~id .i.ënt. . De randvoorwaa.-rden zijn :

(a) snell-jei.d i.s nul aan de wand
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(b) liet snellre.i_dspra .f .i .el in de kern en in de v . i .s:keti;„e grenslaag moeten

i.n el.ktar. cwrr:y~in

(c) Pcaá.seui.lle . . t.rurn.iny vcrc.> .r Z--

Deze ver(jel.igjki.ng wordt, numeriek op cjel.ca : 5 t . .

In h c:tl gevíall van een divergerende b uis zijn de stroomlijnen

;scliui .Eap~inninc1 bNr.ekend en ui .t:qez e t, i .n figuur 2 .13 en 2 .14 .
Lier de geschaalde cc.x'ixd .in a•ten Z' en Y' zijn uitgezet . Voor

bij de :inl.er~retat ..ie van de fi g uur zijn de ccx~rdinat.en z en

geven vcsca .r he! geval da tr (x=2 c' h-M35) en R(-!=400 .

en de wand-

Bedenk wel (lat

de duidelijkheid

rr tevens aange-

fi.tjuur: 2 .13 : St:r.c~c~m}. i. jnen voorr een divergerende buis als funktie van

de geschaalde co~ .rdinat.en X' en Z' .

t' 1 ,, .4
w

os

0•0

figuur 2 .14 Wandschuifspanning r~ voor een divergerende buis als

funktie van de geschaalde cciirdinaat. ?' .
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Ire wandscliu.ifspanning t w daalt: vanaf de nt.roomopwaar.t.se Paiseuille-waarde

r-0 . i, t .i . =-tw j ( w0 reedi loslat..ing op, wat.: hel. <geval i s voor V=2 .39 . Dit .
betekent. voor de d i.men5i eluze cosi .rdi nari t. z' dat . loslat.ing optreedt. voor :

z ' - z« -t 2 .39
7-3/2Pe-1/2 (2

.43)

De wanc3sra-)u .if .cpanning bereikt. een minimum voor X'-8 .22 en st ..ijgt. weer lang-

zaam naar kie waarde 0 . De viskeuze grenslaag wordt, gr.ot;er naarmat.e Z' groter
word L . .

Voor een convergerende buis is de wandschuifspanning als funkt .iEc van de
geschaalde ccKix (l .inaat . Z' u .i .tgezet. in figuur 2 .15 . De wandschuifspanning

neemt. :~it.c:rk toe. De (jren .slaa.g waxdt . onder invloed van de st .roming in de kern

Leeds kleiner .

5

tw T
38 R, -~ z }6 R,

figuur 2 .15 Wandschuifspanning -tw voor een convergerende buis als

funkl:.ie van de geschaalde c(ij .rdi.naai. 2' .

2 .7 Concluderende «r)merki.ngen voor: (Ie st:at:i.Unai.r.e stroming

tJi.t, al Le Iri .er.vcaclrr beschreven a.r:t ;i .kel.en zijn de volgende conclusies te t:rek-

ken . Voor een st..aticrna.ire stroming in een convergerende buis geldt . als

funktie van de axiale co6rdinaat :

-de gemiddelde :cnc:lheid over de doorsnede van de buis neemt . t.oe

-het, .3nelheidc>pr.uF.iel. wUrdt, at:eeds platter

-de yrentila~ig wordt.. steeds kleiner

-de w<indschui.F.spannni.ng neemt, st.er.k toe

Voor een st.a t:i .ona_i re , k x om .i ng i n een divergerende buis geldt het volgende :

-de gemiddelde snelheid overr de doorsnede van de buis neeml af

-liet. snelhei.d ..prUfiel krijgt een steeds uit.gerekt.ere vorm waarbij de
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snelheid op de as st.eeds groter wordt. in vexhouding met . de snelheid

aan de wand

-boven een krà .i..i.eke waarde van het. Reynoldsgc.tal t.reedt. t .e.rugst.rumi.ng

op aan de wand, het; lc7slaat.qebied wordt, gr:ut ;err met ; zowel toenemende

Re dl .; t.apE'.rl7UC:k (Y

-de (jren :sl.ahg wordt, st .eed :> qrot.c~ .r:

-de wa.ndsr.hui .f .;pann.ing wordt. steeds kleiner en kan van teken wisselen

13iijj cle aanpak en de resultaten van de besproken art .i.kele.n zijn echter ook

vc:rscl-aillen te con, ;L-at.er-r.n . Bij Nishimar.u en Oka best :aat de geomet.rie van de

buis alleen urtL een conisch gedeelte en 1reedl. aan liet. begin van de conus

weleen loslaLing op . Na. een bepaalde afst.and vindt. aanhechting plaats . De

rixi.al.e ai'.st.ancl van liet. aanlter.ht.i.ngspunt. is evenredig ntet : liet; kieyncridsget;al

maar stc.clrt.s weinig afhankelijk van de Laperhoek .

.[n de twee opeenvolgende ar.t .i.kelen van For.r.esterr en Young en Morgan en Young

wordt. de Navier-St.okes vergelijking opgelost in de grenslaagbenadering . ne

aannames die (4ettraakt; zin jn voorr liet ; snelheidsprofiel in liet; tweede artikel

zijn echter et.er, waardoor het loslaatgebied ook beter overeen kwam met de

uitgevoerde experimenten . De eer :rt;e oplossing i . :> dan eigenlijk alleen geldig

voor kleine waarden van Re . Uit liet. ee.rst.e artikel blijkt dat loslat .ing voor

een bepaalde ccrnEi.yur.aLi .e b_iijj een divergerende bui.,> pas optreedt boven een

bepaalde waarde van Rc:a . De axiale afstand van tiet aanliecht .ingspunt. is

evenredig met ; Recx . Aangezien in het. tweede rt:ikel de vergelijking voor de

=~xi.ate snelheid en (Ie wandschuifspanning alleen numeriek 1.5 opgelost voor

een , t.ena .;i.s kunnen deze xestiltat .en,e die geldig zijn voor grotere waarden

van ltecx, niet direct. worden vergeleken met andere art .i.kelen .

Tenslotte wordt. in het, ar.t ;i.kei van Smi.t;h uitgegaan van een i .nvi.skeuze kern,

waarvan liet snellieid .;prcrfiel niet verandert. . Het. Reyno'1d .sgel.al wordt. hi-er

dus gr.oot, ver.onde .r:st;eld, Wil deze aanname gerechtvaardigd zijn . Voor een

divergerende buis treedt an de wand l.crslat.ing op naa een bepaalde axiale

afstand . Deze axi .a .le afstand is evenredig met : -i - 312 Re-112. '

om de verschillen nog een-.i duidelijk weerr te geven is liet. theoretische

1crslaat.c~ebi ed zoals dat bepéta ld , .i s door de verschillende auteurs in fi .guur

2 .16 uitgezet . Hierin is een vaste waarde voor u aangenomen (cx=0 .0?.5 rad),

zodat, alleen de afhankelijkheid van Re t .e vergelijken .i .s . Het; divergerende

deel van de bui,; heeft. een beginstraal van 4 .76 mm en een ei.ndst.raal van
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19 .05 mm . Bovendien zijn hierin de r.esult.aï.en vermeld van de hier onbespro-

ken exper:i.ment,en ui.t, een ni.et, beschikbaar artikel van F3t.isa(?.2) .

600
0 2 4

0
0

a 0

Re« at the
6 wide end

MM 1

4003-

200f-

0
0 8 16 4 Reec at the

narrow end

32

figuur 2 .16 Lc>:,laat.gebi.ed zoals bepaald i .; in de verschillende

a1: t:] .kE'.le,n vocrrr een divergerende buis .

neg.i nst ..raal is 4 .76 mm (x=0 .025 rad

Gfi : geen l.aslat:i.ng L : l.oela-t.i.ng

Buss: Q aanhechting en o loslating experimenteel

Ni.shi.mar.u en Oka : aanhecht :i.nq

Forrester en Young: aanhechting

Smith- J.o.Aaling

10

40



3 . Puls-erende stroming in convergerende/divergerende buize

3 .1 Inleiding

De stroming van bloed door de vaten is slechts gedurende de diastole rede-
lijk constant:. Tijdens de systole is itet debi.et: veel. groter en treedt. er een

piekwaarde op in tiet: Reynaldsgetal . Het typische verloop van het. debiet door

de communis, zoals gemeten door Bliaradvaj(1), is weergegeven in figuur 3 .1 .

10

5

0.5s

TIME
-T~

1.0 s

figuur 3 .1 Golfvorm van het. debiet door de communis bij de mens .

De piekwaarde van het Reynoldsgetal. in de communis is ongeveer 12.00 en het

gemiddeld Reynoldsgetal gedurende een cyclus is 380 . De debietverdeling over

de interna en externa is 70 :30, waardoor Re piek en Regem in de interna 11 8 5

en 375 worden en in de externa r.es pekt: .i .evel .i . jk 630 en 200 .

Een pulserende stroming door een convergerende/divergerende buis wordt vaak

benaderd doorr een st :;itá.onai.r.e camponen•t: met daarr bovenop een instationaire

component gesuperpaneerd . Afhankelijk van de amplitude van de instationaire

r.omponent: kan het: debi.et: gedurende een gedeelte van de cyclus de andere kant

op gericht zijn . Daardoor ontstaat er een situatie waarbij j het debiet . afwis-

selend ger.i.cht: is s naarr de kant: met: de grote doorsnede en de kleine door-

snede .

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de pulserende stroming . Er wordt.

uitgegaan van dezelfde aannames die gemaakt: zijn in paragraaf 2 .1 . Het

stelsel vergelijkingen dat dan moet worden opgelost bestaat uit de cont .i.nui :-
t:ei.t:sverqelidjki.ng en de Navier-Stokes vergelijking in de volgende vorm :
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di.vv-0

~ + t,(v_ .V) v __.V)_ - -Vp + rtv2v

waarin : v - snel.hei.dsver,tor

p -- druk

@ = massadichtheid
q -- dynamische viskositeil .

t: - tijd

(3 .1)

(3 .2)

Behalve van het Reynnldsgetal en de halve taperhoek a, zal het. stromings-
profiel afhankelijk zijn van de Womersley parameter a, die de relatieve

grootte van de i .nst:at:i.onai.r.e term In de Navier-Stokes vergelijking bepaald,

en de tijd . In de communis is de Womersley parameter gelijk aan 6, terwijl
deze in de i.nt:er.na en externa r.espekt:i.eveli.jk 4 .2 en 3 .4 is .

In de volgende paragrafen worden oplossingsvormen voor het stel .sel vergelij-
kingen en experimenten behandeld, zoals ze beschreven zijn dnorr verschillen-

lende auteurs . Dit zijn achtereenvolgens :

-achneck et: al . : In een serie artikelen wordt de pulserende stroming

in een exponentieel divergerende buis nader geanalyseerd . Veel aan-
dacht: wordt daarbij gegeven aan het. optreden van secundaire stroming .

Deze heeft tot gevolg dat de stroming op de as versneld en aan de

wand verd t :raagd wordt; en daar.daorr bijdraagt tot het : fenomeen losla-

ting .

-Rao en hevanathan : Zij beschrijven in een artikel de pulserende

stroming in een buis met een variërende doorsnede . Bijj de analyse

wordt verondersteld dat de amplitude van de oscillati.es klein is .
-Ki.mmel. en Dinnar : ?i.j maken een theoretische analyse van de

pulserende stroming in een convergerende buis, gebaseerd op een

integraal.methode . Er wordt. uitgegaan van fysiologische parameters,

die overeenkomen met de stroming in de grote bloedvaten .

-Buss en Gerrard : In twee artikels wordt. ingegaan op experimenten die

gedaan zijn in een tapse buis en een pulserende sroming . Speciale

aandacht : is err voorr de fase waarbij het: debi.et: gericht is naarr de

grote doorsnede . Voor grote Reynaldsgeta)len ontstaan er wervelringen
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i.n de bui;,. Er wordt ook een vergeli gjki ng gemaakt met numerieke
ui . t:koms Len .

Tot slot worden in de laatste paragraaf de resultaten van de verschillende

auteurs met elkaar vergt-leken .

3 .2 Schneck et al .

in een serie artikelen beschrijven Schneck et a] .(16,17,18,19) de pulserende
st:r.omi.ng in een buis di.e langzaam exponentieel di.vergeert . Do. vergelijking

voor de verandering van de straal van de buis wordt daarbij gegeven door-

1
cz/z

Ru(1 + e c) (3 .3)

waa.ri .n : R(z) = lokale straal van de buis

R0 - straal van de bui.s voordat, hiijj begint: te di.ver.gpren

e = parameter di.e de mate van divergentie bepaalt
?,u = kar.akt:er.i.st ;i.eke axi.ale afstand waar.overr de buis divergeert

Bi.j de analyse wordt gebruik gemaakt van cylindercczirdi .naten . Err wordt

ui .t:gegaan van het: st:elsell vergelijkingen 3 .1 en 3 .2 i.n de grensl.aagbenade-

r, i.ng, waarbij ( bp/ ór ) verwaarloosd word-l . t .o .v . ( 6p/ óz ), en de viskeuze term

t .g .v . (S?u/Sz2) verwaarloosd wordt t .o .v . (62u/ór2) . Het stelsel. vergelij-

kingen wordt nu :

óit ór 4r ib z - 0 (3 .4)

~IP = 0 (3.5)Sr

611 t vU -F uAM _ -1 12 4 v{b'U + _1 óU)
át ór ár p 6i ar 2 r tirr

waari .n : v = radi.éle snelheidscomponent

r = rad .i.éle r.cx3rdi.naat

u == axiale ::ne .lhei.dsr.umponent:

i =-- axiale ccijrdi.naat
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v == ki.nemati .,:che vi. ::kasit:ei.t

De bijbehorende rand- en begi.nvaor.waarden worden gegeven doorr de volgende
candi.ti es :

_ C
(a)

bu(a .i .t)
br

(b) u(It[z],x.,i:) - 0
(c) v(lt[i],i,t) - 0
(d) u(r.,•r,,t:) = u(r.,•r.,t :1-T)

(e) v(r,z,t) ~ v(r,z,t+T)

(t) p(z,t:) = p(z,tHT)

(g) p(b,t) - pO(t.)
(h) OfHM u(r,z,t) ?_xr dr - Q(t)

waarin : pu - bekende drukverdeli.ng ter plaatse z=0

Q(t) - debiet als funkti.e van de tijd

T - per.i.odet:i djd van een cyclus

Conditie (a) volgt uit axi.ale symmetrie, (b) uit geen slip aan de wand en

(c) ui.t de i.mpermeabili.t :ei.t: van de wand . De condi.t:i.e:i (d), (e) en (f) volgen

uit de peri.udi.citei.t van de ;:tromi.ng . Verder wordt. verondersteld datt de

dr.ukver.deli.ng t:err plaat.-se z=0 bekend i.s, waar.ui .t: r.ondi.t:i.e (g) volgt . Condi.-

t:i.e (h) volgt tenslotte ui .t massabehoud .

Het: debi.et: Q(t:) wordt, verondersteld te bestaan uit een stati.onaire component

Qu, waarop een ca::i.nus-varmige oscillerende component gesuperponeerd wordt,

met een amplitude gelijk aan de stationaire component . Tijdens de cyclus

beslaat: er dus geen netto terugstroming. In de complexe notatie wordt d(t)

gegeven door :

Q(t) - Qu(1 + ei.wt) (3.7)

waari.n : Qo - grootte van de statiunai ..re component van het debiet .

ui = hoekfrequentie



Wanneer vergelijking 3 .6 dimensieloos gemaakt:t wordt, blijkt dat. de
r.onver.t:i.eve Lerm van de orde-grootte (Reep) is . Re is hier het gemiddeld
Iteynol.dsget:al gebaseerd op de straal R0 en de gemi.ddel.de snelheid t:err

plaatse z-A (Re---2Q c/nRuv) . R is de geometrische verhouding Rca/ZU . Voor

waarden van Reep <_ 1 kan een successieve benaderingstechniek worden

toegepast om tiet stelsel vergelijkingen met de bijbehorende rand- en

beginvoorwaarden op te lossen .

In het eerste artikel (16) wordt : voor het berekenen van de eerste benade-

ring, de convect :i.eve term in vergelijking 3 .6 geheell verwaarloosd . Deze

eerste benadering is dan ook alleen geldig voor zeer kleine Reynoldsgetal-

t.en . Hiijj deze eerste benadering kumt: dins vooral. de invloed van de vit rko :si .-

teit bij een pulserende stroming naar voren, zonder dat er I .o.O.at.ing

optreedt .

Vergelijking 3 .6 zonder cunvecti.eve term wordt nu gedifferentiëerd naar r en

de druk wordt geélimi.neerd met behulp van vergelijking 3 . 5 . De t.i.jdafhanke-

lijkhei.d wordt verwerkt door gebruik te maken van de periodiciteit .-conditie

en u te schrijven in de vorm u=F(r,z)ea .nwt", met n=0,1,2 . . . . F(r,z) kan nu

bepaald worden uit: de standaard inhomogene I3esselver.geli.jki.ng van de nulde

orde . Door het toepassen van de overige randvoorwaarden leidt dit. uiteinde-

lijk Lot :

Qa Jo [~nR(i)] J 0 (~n r)u=_ (1 - ) ei.nart:
(3 .8)

nR7(z) J7[~nR( z )] aU[>+nR( Z ) ]

waarin . JU,J? =- Besselfuncties van respektievel.ijk de eerste en tweede orde

mi. 3n/ v

Met Q(t) gegeven door 3 .7, hoeven alleen u(n-0) en u(n=1) bepaald te worden

en li.neairr opgeteld . Met: n-D volgt iii.er.ui .t: de stationaire component van de

axi.ale snelheid, terwijl met n-1 de gesuperponeerde oseillerende component

berekend wordt .



De radi.ële component van de snelheid wordt bepaald door vergelijking 3 .8 te
differentiëren naar z en in te vullen in de c.ont.inui'teitsvergeli.jking 3 .4 en
gebruik te maken van conditie (c) . Hieruit volgt .. :

QU J12' [ XnR(z)] BR(z) J1 ( Xnr) r inu~t .v - { - ) e " (3.9)
~rR?(z) J?~[ ~nlt(z)] br. J1[ XnR(z)] R(z)

De wandschuifspanning wordt tenslotte bepaald doorr gebruik te maken van de
relatie :

bil
rw - n[br.]r.-it(z)

waarin : i w = wanschuifspanning

(3 .10)

Deze relatie voor de wandschuifspanning i s niet geheel juist omdat. de

afgeleide van de axiale snelheid naar r niet. precies gelijk is aan de

afgeleide van de tangentiële snelheidscomponent aan de wand . Echter voor

slechts langzaam divergerende wanden zal het verschil met rw niet groot

zijn .

Vergelijking 3 .3 voor kt(i) kan nu gesustitueerd worden in vergelijking 3 .8

waar.ui.t: de profielen voorr de di.mens .i.eloze axi.ale snelheidscomponent, (u/t1o)

als funktie van de dimensieloze radiële ccxïrdinaat (r/R(z» en wt volgen .

Het profiel kan dan berekend worden voor verschillende dimensieloze axiale

afstanden Z Q=z/7.o) .

In alle berekeningen en figuren van deze paragraaf worden voor de volgende

parameters, t:enziij j anders vermeld, de volgende waarden genomen :

0 = ltof(w/v) = 4 .9 = Womersley parameter

R = 0 .375 cm0
v = 0 .0484 cm?/ s ec

w = 8 .37 sec-1

q = 0 .005 Nsec/m2
IJ u -4 .00 cm/sec = gemiddelde snelheid voorr z=0



In f_i.guntr 3 . 2 en 3 . 3zijn de snelheidsprof.i el.en voor ti uitgezet. voor

verschillende waarden van de mate van divergentie c en de axiale cc ~ rdinaat
~ .Aangezien e en Z, in vergelijking 3 .3 en 3 .8 alleen in de vorm van het.
produkt r.~ verschijnen, volgt hieruit dat de snel.heidsprcafi.el.en alleen een
funkt.ie zijn van el., i . .p .v . de afzonderlijke parameters . Uit de figuren
blijkt dat: de profielen stroomafwaarts hetzelfde beeld blijven houden, en
dat alleen de grootte van u vermindert ten gevolge van de toenemende
doorsnede van de bui.s .

UU 'AU

figuur 3 .2 Eer .-te benadering vaorr figuur 3 .3 Eerste benadering voor

de di.men ;ii.e1.U`Le, axiale snelhei.ds- de di.mensieloze axiale snelheids-

profielen . c=0.2 Z=0.3 profielen . c-0 .4 Z=O . 8

In fi.guur. 3 .3 is nog een anderr fenomeen te zien aan de rand van de buis . De
radi.éle gradiënt van de axiale snelheid (dus een maat voor de wandschuif-
spanning) blijkt uit fase te zijn met de rest van de stroming . Hieruit valt.

een radius-afhankeliJke faseverandering te constateren tussen verschillende

lagen in de oscillerende vloeistof .

Di.t: verschijnsel kUmt : nog duidelijker naarr voren wanneerr wat: naderr gekeken
wordt naar de wandschuifspanning. in figuur 3 .4 is de wandschuifspanning als

funkti.e van wt uitgezet voor verschillende axiale afstanden . in figuur 3 .5

i.s de di.mensieloze flow uitgezet als funktie van wt . Wanneerr men deze twee

t".i.gur.en met: el.kaarr vergelijkt blijken de extrema van de curves ongeveer 3A°

ui .t: fase te zijn, waar.biij j de wandschuif-spanning voorr loopt .

Verder blijkt dat de nuldoorgang van de wandschuifspanning eerder in de

cyclus optreedt, wanneer c of Z toeneemt . Biij j deze nuldoorgang is geen

sprake van lo :;tat :i.ng zoals dat: het: gevall is biJ een stationaire Stroming,

maar deze is puur liet gevolg van een oscillerende drukgradiënt .
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figuur 3 .4 Eerste benadering van figuur 3 .5 Hett debietverloop als

wandschuifspanning als f.unkt :i.e f.unkti.e van de fasehoek.

van de fasehoek .

Tenslotte kunnen we met vergelijking 3 . 9 , na ;ubstitutie van vergelijking
3 .3, nog de radi.ële snelheidsverdeling bepalen voor de situatie die overeen

komt met figuur 3 .3 . Het resultaat hiervan is uitgezet. in figuur 3 .6 . De

absolute waarde van de radi.ële snelheidscomponent is veel kleiner dan die

van de axiale snelheidscomponent . Ook is v niet alleen een funktie van f:{,

maar ook van r afzonderlijk .

figuur 3 .6 Eerste benadering voor de r.adiële snelheidsverdeling .

e-O .R Z-4 .8

in bovenstaande figuur is tevens te zien dat de .radiële lokatie waar v z i.jn

maxi.mal.e posi .t:i.eve waarde bereikt, ( wat : wijst op een s t:oming die van de as af

0
00
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is geri.cht) o..ci.lleerll in de tijd . De reden voor deze oscil .l.atie is de eer-
der beschreven radius-afhankelijke faseverschuiving . Voorr bijv . wt:-135° is
de axiale stroming aan de wand omgekeerd en moet . de radiële snelheid
i.nwaa.rt.s gericht zijn, aangezien de buis convergeert in de negatieve 7,-
r. i .c.h t :i.nq . .Cn de kern stroomt de vloeistof nog steeds in de richting van de
grote doorsnede en á s v positief .

In het: tweede artikel van Sc.hneck et a1. . (17) wordt. verder ingegaan op de
volgende stap in de successieve benaderingstechniek . De gevonden uitdruk-

kingen voorr u en v, zoals beschreven in vergelijking 3 .8 en 3 .9, worden

ingevuld in de niet-lineaire convecti eve termen van de Navier-Stokes

vergelijking 3 .6 . Hieruit: worden vervolgens nieuwe benaderingen voorr u,v

en p bepaald . Deze benaderingen zullen we in het vervolg de tweede be-

nadering noemen . Biij j deze berekening is rekening gehouden met liet feit dat

alleeen het reële deel van vergelijking 3 .8 en 3 .9 meegenomen dient te

worden .

Nu blijkt bij de berekening van de convectieve termen dat voor de puur

oscillerende delen (n=1) van de eerste benadering, er termen ontstaan die

geheel tik jdonafhankel i . jk zijn . Deze termen ontstaan uit een interactie

tussen vi.skeuze en convectieve traagheidskrachten bij een oscillerende

stroming, en zullen dus extra bijdragen aan de stationaire component in de

tweede benadering . Dit, effect: wordt doorr de auteurs secundaire stroming

genoemd . Deze secundaire stroming u~ kan apart numeriek berekend worden en.~
is afhankelijk van Re, o, r en Z (Re :--2Q o/nltov) . In figuur 3 .7 en 3 .8 is de

dimensieloze secundaire stroming uitgezet : als funktie van de radius . De

secundaire stroming heeft: als effect, dat: de stroming aan de wand vertraagd

wordt., terwijl die in het midden wordt versneld . De vertraging aan de wand

dr.aagt: direct biijj t:ot het: ontstaan van loslating.
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figuur 3 .7 pe :;ecundair.e stroming figuur 3 .8 De secundaire stroming
als funktie van de r.adi.us . als funkt:i.e van de r.adiuy .

c=0 .2 ?,=0 .6 (T=4 c---O.2 (,=O.6 RP. =3Q

Ui.t: t*i.quur. 3 .7 blijkt dat: het: secundaire st:r.omi.ngs-effect, tUeneetilt: met: het:

Reynoldsgetal, wat logisch is omdat bij grotere Reynoldsgetallen de c.onvec-
t:i.eve traagheidskrachten een belangrijkere r.oll spelen . De grootte van de

Womersley parameter o, heeft echter een nog groter effect op uS, en is te

zien in figuur 3 .8 . Voor o-7 is er al bijna geen secundaire stroming meer .
De convectieve traagheidskrachten worden aanzienlijk minder belangrijk op

het moment dat de instationaire traagheidskrachten bij de stroming gaan

domineren . Secundaire stroming verdwijnt dus zowel voor o•>- als voor o+0,

wannneerr de stroming st:ata.onai.rr wor.dt .Algemeen blijkt het: secundaire

st.romi.ngseffec.t: minder te worden voor zowel toenemende axiale afstand 7, als

afnemende mate van divergentie e .

Gebruik makend van de voorgaande analyse kan nu het gehP.lee axiale snelhei.ds-

pr.of.i.el u(r) bepaald worden . Deze bestaat: uit een extra secundaire st :r.o-

m.ing.cbi jdrage uy, de gewone stationaire component en de periodieke bijdrage .

De tweede benadering voor u staat uitgezet in figuur 3 . 9 , voor dezelfde

situatie als in Ei.quur. 3 .2 . Het: ver Loop van het: snelheidsprofiel is ongeveerr

gelijk, alleen is de vorm meer uitgerekt, wat vooral hett effect: is van de

secundaire stroming . Het. profiel is nu afhankelijk van zowel . (:,?„o en Re

afzonderlijk als ook van het produkt. c:~ .
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figuur 3 .9 De tweede benadering voor de axiale snelheid als f.unkti.e

van de radius voor verschillende faselioeken .
c=0 .2 Z-0 .3 Re=-31

In bet derde artikel van Schneck et. al . (18) wordtt verder ingegaan op
instati.unai.r.e l.o:>la.t ;i.ng . Instati .unai.r.e lo:5l.at;i.ng wor.dt; niet gekenmerkt; doorr
een nuldoorgang van dc: wandschuifspanning . Schneck gaat uit van de volgende

definitie voor volledige

(óu) > 0 voor alle t (3.11)ór r-R(z)

Er is dan sprake van terugst..rumi.ng aan de wand gedurende de hele cyclus van

de cJsci .l.l.at;i.e .

De wandschuifspanning wordt benaderd door de volgende formule :

Yw = 1.1 Lbrlr_R(z) --- rt[~7r~~(~) + ri[b lrPR(z) (3 .12)

1 benadering 2 benader. ing

Deze superpositie van oplos-si.ngen is gerechtvaardigd vanwege de inherente

l.i.near.i.sa.t ;i.e die gebruikt is bij de successieve benaderingsteeliniek .

Figuur 3 . 1 0 its een typisch voorbeeld van de resultaten die verkregen zijn

wanneerr vergelijking 3 .12 uitgewerkt wordt, . Vvorr twee waarden van het; Rey-

n(.)ld sget:.al i s de wandschui .f .s panning uitgezet als funktie van de fasehoek
wt. . Opnieuw is te z i.en dat rw sinusvormig oscilleert en wel 30" uit. fase met:
de flawcurve . De wandschuifspanning neemt . ook weer af met. de axi.ale afstand

-38-



figuur 3 .10 De tweede benadering voor de wand .schui.fjpanning als
funkti e van de f asehoek . c=0 . 4

Wanneer het: Reynul.dc>qet:all gr.ot:err wordt., neemt: de secundaire stroming toe en
hiermee ook de periode van de cyclus waar terugstroming optreedt aan de
wand . De wandschuï.fspanni.nq5-curve schuift dan ook naarr boven . Err bestaat:

een kritieke waarde voor Re, waarvoor rw een minimale waarde gelijk aan nul
hee .ftt en voor de rest ,rw gedurende de gehele cyclus positief is . Voor deze
situatie komt dit overeen met een kritiek Reynoldsgetal van 56 .5, zoals te
zien is in figuur 3 .10 . Aangezien de wandschuifspanning 300 uit fase loopt

met de flow, komt de minimale waarde voor t•w altijd voor bij een fasehoek

van 330r' . De kritieke waarde voor Re wordt hier dus bepaald uit :

U

•r == 0 voor wt=330w (3 .13)

M .b .v . van vergelijking 3 .13 is onderstaande figuur verkregen om een beter
beeld te krijgen van de condities voarr volledige loslating . Voorr een
bepaalde geometrie (e en Y) treedt loslating niet . op bij een bepaalde axiale
afstand 'I,, voordat tiet Reynoldsgetal een kritieke waarde overschreidt .
Het:zel.de geldt: voor een stationaire stroming, welke lijnen ook in figuur
3 .11 aangegeven zijn . Uit de figuur blijkt dat de kritieke waarde voor Re,
waarbij de stroming loslaat, duidelijk lagerr wanneerr de «stroming

pulserend is . Deze afname van tiet: Reynuldsgetai is puur het gevolg van het .
optreden van :secundaire stroming, die de stroming aan de wand extra

vertraagd .
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figuur 3 .11 Kritieke waarde van Re waar loslating optreedt als

funkti.e van de axiale afstand Z . Dit voor zowel .

nationaire als pulserende stromingen . a=4 .9

Ook blijkt ui .t: de I`i .cluurr dat: verhoging van Re boven de kritieke waarde een

snelle ..truumapwaart ..e verschuiving van het lc>slaatpunt tat : gevolg heeft . De

helling van de lijnen in figuur. 3 .11 zijn afhankelijk van de mate van

divergentie f. . Vuur grotere waarden van c wordt de lijn vlakker . Ook hier

komt weerr een verschil naarr voren tussen de pulserende en stationaire

st.rcami.ng . Het lc>slaatpunt voor pulserende stroming is veel gevael.igerr voor

veranderingen in e of Re . Dit komt weer door de secundaire stroming die

sterk toeneemtt met c en Re .

Tenslotte kan nog gekeken worden naar de afhankelijkheid van de Womersley

parameter o . W~inneer o verhoogd wordt . blijkt het loslaatpunt stroomafwaarts

te ver.-schuiven, en dan neemt: ook (ie kritieke waarde van Re toe bij een vaste

axiale afstand . Ook dit is te verklaren met het secundaire stromings-effect .,

aangezien dit effectt duidelijk afneemt met toenemende a . Voor 0=7 is err al-

bijna geen secundaire stroming meerr en zal . de kritieke waarde van Re dicht.

in de buurt van de stationaire waarde komen .

Het .. punt van loslating blijkt c>nafhankeki jk t:e zijn van t als o>l . Voor o0

fluctueert het; loslaatpunt in de tijd .
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In het vi.erde artikel an Schneck ett al . (19) wordt experimenteel het :
l.cr :,la.at:punt bepaald i n een exE~onenti.eel di.vergerende bui.s . Er wordt vooral

gekeken naar het effect van de Womer.sley parameter a voor een pulserende
:rt :r.omi.ng . De resultaten wor:den vergeleken met : de lij.ervoor beschreven
theorie.

0 5105 CM.

{==

Z

4
1 Ht2,1c0 .,874 e 0

997 2CM

~

~

~

45 CM 4 .064 CM

,887Z
alzlco .o73se cm

-~
5 .08 CM

Z 2.67 CM

4.57 1.5 CM

figuur 3 .12 Geometric van de gebruikte testtsectie .

De geomet:r:i.e van de gebr:uá.kt:e t:est:ser.t:i.e i.s Le den i.n figuur 3 .12, waar ook
de vergeli.jkingen voor de wand gegeven zijn . Het debiet van de stroming

wordt el.ekt:r.umagnet:i.sch gemeten en voldoet: aan de volgende ver.geli.jki.ng met :

Q(t) gegeven i.n ml .

Q(t) _= 120(1 4-11(3.14)

Het. gemiddeld Reynold ..getal i s 244 en de maximale en minimale waarde voor Re

•t.in jn r.espekt :i.eveii. jk 325 .4 en 162 .7 . De frequentie van de pulserende :>t:r.o-

mi.ng wordt. geva.riëerd en o ligt tussen 0 en 2 .

Het r.ritetrum voor lc) .,lat .i .ng i.s gegeven i.n vergelijking 3 .11, waarbij er
:sprake .i:r van t:er.ugst:r.omi.nq aan de wand gedurende de gehele cyclus van

asci.lla.ti.e . De eerste axiale afstand, waar volledige l.osla.ting optreedt,

wordt. •x.vl genoemd . Om (áu/ór) te bepalen wordt gebruik gemaakt van een laser

doppler anemometer, waarmee de axi.ale snelheid wordt bepaald .

Allereerst, wur.dt: gekeken na.-ir liet: 1.u51aat:punt bi.,j een stati.onaire str.omi.ng .

Hiervoor i . .s de kritieke waarde van het Reynold ..getal bepaald, waarboven

loslat :i.nq optreedt aan het: eind an de di.ver.ger.ende sect.j.e . Wanneer liet

Reynoldsgetal verder verhoogd wordt, verschuiftt heit loslaatpunt st .raom-

a pwaa r Ls .



Bi j een i nst.at. .i.anai.re stroming hangt het . loslaatpunt behalve van het:
Reynoldsgetal ook van a af . In figuur 3 .13 i.s het. ].aslaatpuntt als funktie
van a ui, t:gc,zet, roal ;s die c,xper i.ment.eel bepaald i s bijj een gemiddeld Rey-
ncaJ.dsqet:all van 244 . Bovendien is ook het: 1oc>laat:punt: in het: geval. van een
,tat . .ionai .r.e stroming «3-0) bij Re-162 .7, 244, en 325 .4 aangegeven waarbij
zvl ge l.iJk is aan respek.ta.evel .i. jk 10 .41, 9 .1187 en 8 .89 cm .

figuur 3 .13 T,aslaatpunt als funktie van de Wamersley paramet.er a .

Voor 0 .52<o<2 .00 is het loslaatpunt stroomapwaart :„ verplaatst t:. .a .v . de
pla,it:> voor een st;at:i.unai.re stroming biijj het: gemiddeld Reynoldsgetal . . Echter
bijj o=0 .46 ligt het. lusl aa.tpunt st.r.Uamafwaart ;; t . . . u . v . deze lijn . Het. lijkt
erop dat voor cr«1 tiet loslaatpunt naar de stat .iUnai,re waarde biijj het
mi.ni.mal.e Reynol.dsget,a.l. tof- gaat : . Dit komt, dus niet. overeen met. de eerder
beschreven theorie, die voorspelt. dat voor steeds kleinere a het loslaatpunt
ver.derr stroomopwaarts verschuift, doorr de optredende secundaire st.roming . De

theoretische lijn is ook aangegeven in figuur 3 .13, en loopt van 22 naar 3 .
in de theari.e werd echter wel verwacht . datt voor a-•(1 het loslaatpunt naar de

stat:i.onai .r.e waarde toe zou moeten gaan .

):let. gedrag voor grotere waarden van de Womersley parameter, 1<u<2, is meerr

in overeenstemming met de theorie . Bij o-2 is liet secundaire st.r.om.ingsef.f.ect.
blijkbaar verdwenen, en is het: 1.u57.aat:punt: voorr de pul.ser.ende s t :r.cymi .ng
gelijk aan de overeenkomstige st :at .i.onai.re waarde bijj liet gemiddeld

Reynolds getal. .
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S5 chnNck et al . observeerden c:chterr ook een t.u.csengebied st:ronmapwaar.t .s van
liet, l~~sl.3at i~unt : . Diaar neemt: de wandschuifspanning gedurende een cyclus zowel
positieve als negatieve waarden aan . Alleen nog verder strooinopwaart.s
best:aat: een punt: zva, waar voorbij de wandschuifspanning kleiner is dan nul .
gedurende de gehele cyclus . Er t.reedt. daar dus nooit t:erugst.r.oming op aan de
wand . 13i. j de pulserende laminaire st.romi.tig worden dus drie gebieden

or, onderscheiden ::

gebied 1 : volledig aangehechte stroming

(óu/ór)<0 voor alle t: en z<zva
gebied .11 : t:us:sengebi.ed

(óu/ór»0 of <0 afhankelijk van 1t en zvnCz<zvl

gebied III : volledig Losgelnt.en st:romi.ng

(bi/ár»0 voor alle t en z>7 v1

Hoe deze gebieden verlopen als funkt . .i.e van de Womer.sley parameter u bij een

gemi.ddel.d Rpynnl.dsget:al . van 244 is Ie zien in figuur 3 .14 .

eo

e.s

9 0

95

(00

i0s-PA
00 05 t o

-T-
2 .0 2 .5

iw UNSTEADY REYNOLDS NUMBER, ff
0«I

figuur 3 .14 Verloop van zv a en zvl als funkt.ie van a .



Voor n«1 i.s de stroming en is er nog bijna geen sprake van
inst.at .i.una.i.re t :r.aagltei.dskracht:en aFf t•a:>ever.sr l iui.v .i .nqen . Het: punt: waar
(Su/~ r)-p, als funktie van de tijd, oscilleert verplaatst: precies mee met de

.i t. zit.i .r,nai.re waarde, behorend bi. j het: op d.-a t : t :i pjdst:i .p heersende Reynolds-
get-al . De axiale afstanden •r. va en zvl zijn dan gelijk aan 8 .89 en 10 .41 cm .
Wanneer o verhoogt wordt, ver ::chu.ift het lc,slaat.punt. zvl st:rc,c,mopwaart.s
t: .q .v . de secundaire st:r.umi.ngs- effecten . Ook het: punt: zva blijkt, st:r. oomop-
waart:s te ver.pl.aat:sen, maarr niet: zo snell a Ls zvl . Voor0.82<a<1 is het:
secundaire ., t .rcami .nc~;,-e.ffect: maximaal, waarna voor o>1 ditt effect. weerr
afneemt., waardoor liet: het.e t:us5engebi.ed weer st,r.oomaf.w-aar.t:s ver. : schui.Et: . De
axiale afstanden komen nu st .eeds d.icht.er bi j elkaar te liggen en het .
t:ussengebi.ed wordt, dus st.eeds kleiner .

De axiale afs tand •r. va zegt dus iets over het beginpunt van een proces, dat:
uiteindelijk resulteert in volledige loslating . Het is dus moeilijk t.e
zeggen off de vourr volledige ].osl.at:i.ng (vergelijking 3 .11) alt:i djd
gehanteerd moet worden voor de beschrijving van loslat :ing bij een pulserende
s t:r.omi.ny .

3 .3 Rao en Devanathan

Rao en Devanathan (20) beschrijven in een artikel de pulserende stromi .ng in

een buis met een langzaam variërende doorsnede, waarbij j de amplit.ude van de

osr.i.] ] ati.es en het: Reynoldsgetal klein verondersteld worden . Er wordt

daa.rbiij j uitgegaan van de conti nui: tei ts- en i .mpulsvergel i.jk i ng 3 .1 en 3 .2 in

r.y .linderr.c>Urdina .ten . De randvoorwaarden volgen uit : geen sli.p aan de wand,

axi.symmetri.e en mas ..abetjoud . Het debiet wordt voorgesteld door de volgende

funct:i.e waarbiJ j k kl .ei.n is :

Q (t:)- t7u ( 1 + kc i.wt. ) (3 .15)

waarin : k = amplitude van de oscillatie



De ;,traall van de wand voldoet aan de volgende vergelijking biJ een tapse
buis . In het; geval dat; m r.es per.t :i eveJ.i.jk pusi .t;i.ef, en negat ;á .e -f. J.s, stelt. de
vergel i. jki.ng een dixergerende dan wel convergerende buis voor .

waarin :

It(z) = ttc(1 + m it~)
C)

RC) - st;r.aall van de wand terr plaatse z----O

m = cunst;iint;e

C - mat:e waari.n de bui.s convergeert/divergeert.

(3 .16)

Vocarr liet : oplossen van l iet st;el.seJl ver.<leli. jki.ngen 3 .1 en 3 .2 wordt de St:okes-
straom.funct;i.e `Y, geldend voor axiaal-symmetrische problemen, en de vortici.-
tei.t Q ingevoerd op de volgende manier :

1 by 1 bY'
u-rór v :-róz

Q_ u_ v _ 1. ó~r _ 1__ ar + 1~
ór óz r óz2 r2 ór r ór.2

waa.ri .n : Y =- st:raamfuncti.e

Q = vorti.ci.tei .t

(3 .17)

(3 .18)

Met gebrui.k van 3 .17 en 3 .18 wordt de druk uit 3 .1 en 3 .2 geè li.mineerd, wat .
resulteert; i.n ver.geli . jki.nq 3 .19 . Hi.er.i.n i .:> gebruik gemaakt; van di.men:ii.e.loLee

parameters, waarvan in het vervolg echter de accenten zijn weggelaten .

2 óQ c ó`Y ó4 óY' óSt 1 óv _ ~_ bS2 1 2~
o sR+ H~r(

_

ó.r bi óz ór.+ r ó/) ór2 +
_

r ór r2 Q
i £: óL? (3

.19)

dimen:.i.eloie parameters : r' -~ Y" = ~ tb = RcI(w/v)
0



QR 3
z 5 _ C 7 Q f -. 0

Ho Qo

QT - wt : Re = R v
U

De axi.a .l e c.cx~rdi naat: i.s mc:t t :/II c) dimensi el o os gemaakt, aangezien de st.roam-
funet.á e volgen.- de auteurs alleen een functie i s van ::i en niet. van dez e
par:amet:er.s aF.ronder.l .i . j .k .

Zoals gesteld wordt de pulserende st.romi ng opgebouwd gedacht: ui .t. een st.at.i o-
nai.re component, en een usci .l .l.erende component., waarvan de ampt .i.t:ude zo kl.ei.n
i.s, dat t.ermen van de orde k2 verwaarloosd mogen worden . De oplossing voor Q

en Y worden daarom geschreven i.n de volgende vorm :

Q == p(0) + kei .T Q (0) 4 s:{ ~ (1) + kei.T L (1) l + . . . . (3 .20)

Y' -= Y'( » -t kei.T Y' (0) + r{ Y (1) -t kei.T ~ (1) ) .E. . . . . (3 .21)

De ver:geli . jki.nqen 3 .20 en 3 .21 worden i.nqsvul.d in 3 .18 en 3 .19 waar.ui.t: met:

de bijbehorende randvoorwaarden een stelsel gekoppelde differentiaal-

vergelin jki.ngen volgt . Deze worden opgelost en de berekende st .roamf.unct.i.e 4'

en vort^.i c.i.•ti.et 4 worden i.n het artikel gegeven door de gemodificeerde

}3esselfuncti.es van de pe, 1e en 2e orde . Hett snelheidsveld kan uit. de

st,roomfunct,-i.e bepaald worden .

lets meer aandacht wordt besteed aan hett verloop van de wandschuifspanning

T wDeze wordt gegeven door :.

1W = [IQwand (3 .24)

De wanschuif.spanning kan di .men .;ieloos worden gemaakt door mi.ddel van de

volgende

T w

H 31
, 0 w

Wc.,



De wandsr.hu .i .f ..pann .i.ng neemt een eenvoudige vorm aan voor grote frequenties,
du., voor- grote waarden van de Womersley parameter a . De wandschuifspanni.ng
i .s vcao rr dit geval. berekend en uitgezet i.n de figuren 3 .15 t;/m 3 .18 .
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fi.gtiur 3 .15 en 3 .16 : De wandschui .f,.pa.nning -rw' als funktie van de

axiale ccx'irdinaat z' voor verschillende faseboeken . k=0 .05

7n figuur .15 en 3 .16 is de wandschuifspanning -t w' op verschillende ti .jd-

::ti.ppen wt uitgezet: voor respectievelijk een divergerende en convergerende

buá.s . De ampl.it;ude k van de o:scillat:i.eh á.n het; debi.et i.s 0 .05 . In de figuren

is te zien dat in het deel van de buis met een kleine doorsnede, -iw' sterk

toeneemt; en dat; ook de fJ.uct;uat;i.es als funkt .j.e van de fasehoek kleiner zijn .

Voor de d .i.vergerende buis neemt de wandschuifspanning ook negatieve waarden

aan, maarr bij deze ampli .taide niet vvorr de gehele cyclus .



In figuur 3 .17 en 3 .18 is de wandsclru.if.spanniny iw' uitgezet op t.i.idst.ip
(ut:=0, vuur osc i .l la.t.i .e-a)iipli.tudes k=0 (st.at .i.unair ), k=-0 .05 en k:.-0 .1 . Dit. ook
weerr voor respec-LieveLijk een divergerende en convergerende buis . Bij een
divergerende buis wordt- een nega-t .i.eve wandschuifspanning, watt kan duiden op
lcr : ;l.a.t :á.ng, eer.tierr bereikt, na.ar.mat:e (Ie ampl_ .i.t :ude t:oeneemt: . Voorr een conver-

gerende buis neemtt de wandschuifspanning juist. t:oe wanneer de amplitude

vergroot, word-t . . Wel. moet; worden opgemerkt, dat . voor divergerende buizen de

minimale rw' bijj uiL:-O wurdtt bereikt, t.erwijl bij convergerende buizen dit
het geval is biijj wt,- :li . D.it blijkt ook uit figuur 3,15 en 3 .16 .
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figuur 3 .17 en 3 .18 De wandschuifspanning iw' als .funkt.ie van de

axi.ale r.cx:irdi.naat z' voor de ascillat. .i.e-amplit.udes k=0, k=0 .05 en
k::-0 . .l . De fasehoek wi.-O .

Ie
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3 .4 tii.mme.l en pi.nna .r

1Zi.mmel en Dinnar (21) beschrijven in hun artikel de pulserende stroming in

convergerende buizen mett een halve t .aperhaek a van 1 (' Lot 2 0 . In t:egen-

st:el.ti.nq tot de vorige artikelen zijn de amplitude van de instationaire

f1owccampunent, het Reyncaldsgetal en de Womersley parameter meer betrokken op

de reële situaties, zaal :; die voorkomen bij de grote menselijke bloedvaten

(ugem- 40 cm(s, upi.ek"60 cm/s, Re gem"600 en o%6) .

De canti.nui:teii..s- en á.mpu.isvercleli. jking 3 .1 en 3 .2 worden ook in dit geval

genomen in de grenslaagbenaderi.ng, hetgeen gerechtvaardigd wordt. geacht. voor

deze kleine taperhoeken a . Er wordt bovendien gebruik gemaakt van de volgen-

de di.mensieloze parameters, gebaseerd op de inlaatcondities .

u R
u' = u V, _ v p' __j,_ Re ` C) U

u 11a 2 v
C) 0 Ou 0

r' -L- z' =- Ra t' = wt cr = RUI( ~)
0 0

De halve taperhoek a moet negatief genomen worden in het gaval van een con-

vergerende buis, waarmee ook z' negatief wor.dt: in de richting van de apex .

De cantinlli:tei .t:c- en i.mpulsver.geli jking worden nu (mett de accenten wegge-

lat:en) :

bil
ó + r br. (rv) = 0

0 2 bu óu i b_}? 1_1 à ót
Rea at ~ u bi F v br. - bz i Reu r br (r br. )

(3 .23)

(3 .24)

(3 .25)

De straal van de wand wordt gegeven door vergelijking 3 .26 en het. debiet .

doarr vergelijking 3 .27 . Beiden zijn nog eens grafisch weergegeven in figuur

3 .19 en 3 .20 .
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f i quur 3 .19 Geometxie voor een
convergerende bui.-s .

(3 .26)

(3 .27)

figuur 3 .20 Debiet als funktie

van de ti . jd .

Voor het oplossen van het stelsel vergelijki .ngen wordt een integraal.methode

yebr.u .i .kt:, en wel. de .Kar.man-Pohl.h,3usen techniek die vooral word-t . gebruikt, bij

grenslagen . Vergeli.jking 3 .24 wordt over een willkeuriye doorsnede geïnte-

greerd en de axiale snelheid u wordt, voorgsteld doorr een vierde orde poly-

naam i.n r,=- 'R :

u = A A- BT, •i- C~2 I- DL 3 f hL- 4 (3 .28)

De cc>ëffi.ci.ènten, di.e funkties zijn van de snelheid op de as tla4(L), worden

bepaald doUrr de randvoorwaarden, liet . debi.et:, en de waarden vuurr de snelheid

op de as en aan de wanden . Dit resulteert, gebruik makend van vergelijking

3 .24, i.n de volgende relat.j.e :s :

A_ti
d:3

/.1 - \J

C = -36U 1- 3aQ/F2 + 2/3Rea(i1as

1) _ : 1/7 (P' + 12C + 16Ua :~ )

F= /7(P' i- 5C t- 9U u ;í)

bUas/bi i bUaS/bt
: )

Hierin i.s P' een dimensieloze drukqradi.ënt gegeven door :

(3 .29)
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R 2
PI = o bp' - 11 Rea ( ti

bila~~ + StJa.. )
bt :nuu bz' 3 as bz (3 .30 )

De snelheid, gegeven door vergelijking 3 .28 samen met de c.oëffi.ciënt.en vol-
gens relatie 3 .2 9 , wordt ingevuld in de geïntegreerde impulsvergelijking .
Dit resulteert in een impliciete relatie voor 11 as als funkti.e van z en t.
alleen . Om deze vergelijking te kunnen oplossen wordt, de assnelheid uitge-
drukt in een mar.ht.ser.i.e van z . Deze uitdrukking is slechts geldig voor

kleine waarden van jz i . Wanneer z bijvoorbeeld gelijk is aan -0 .3, waarvoor

voornoemde benadering nog opgaat, is de oplossing geldig voor een stroom-

afwaartse afstand van 0 .311 0 ja . Deze lengte kamt.. ongeveer overeen met de

lengte van een bloedvat tussen twee vertakkingen . De assnelheid wordt dus
gegeven door :

1J - as a(t .) + b(t:)z t- c(t:)z? + d(t:)z3 f e(t.)z 4 t . . . . (3 .31)

De eerste term is gelijk aan de oplossing voor i-0, die overeenkomt met de

oplossing van de ver.qet.ig jki.nq voorr een buis met; een constante doorsnede . oe

andere funkti.es b t/m e worden verkregen door 3 .31 in de impliciete relatie
voor de assnelheid in te vullen . De functies die uiteindelijk worden gevon-

den zijn complex en zijn niet alleen afhankelijk van de overige functies,

maarr ook v.-in hun afgeleiden naarr de tijd . lli .t: heeft. Lot gevolg dat err geen

eenvoudi.qe uitdrukking gevonden kan worden voorr de nde term en dus ook geen

uitdrukking voor de afrondfout .

Wel. kan de di.men:>i.el.uze wandschuifspanning berekend worden die gegeven wordt :

door :

b~a

1(2C+3U+9E) (3.32)w flu C) /ttu R

Het snelheidsprofiel van de axiale snelheid ia*l :, die uiteindelijk bepaald

is door vergelijking 3 .28 is le zien in figuur 3 .21, voorr verschillende

axiale afstanden z . De amplitude k van de oscillerende flow i :r 0 . 9, Ree=-3Q

en o-a .
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figuur 3 .21 Verloop van het. axi.ale snelheidsprofiel in een conver

gerende buis gedurende é én periode en op drie axiale
afstanden : z-0, z-- O .1 en •r.=-4 .3 .

Over de ontwikkeling van het. snelheidsprofiel kan het volgende gezegd

worden . Het :;nelhei.dspr.uEi .el. wordt in de convergerende buis met: toenemende

axiale afstand steed vlakker . Aan het. eind van de cyclus bestaat . er aan de

wand een kans op terugstroming . De radièle veranderingen in de snelheids-

gradiënt worden stroomafwaarts steeds groter, wat resulteert in een vervor-

ming van het snelheidsprofiel . De vijff termen die meegenomen worden in de

uitdrukking voo.rr de assnelheid zijn waarschijnlijk te wei.ni.g . De tijdsge-

middelde maximale snelhei.d is voor grotere axiale afstanden niet . meer gele-

gen op de as, maa.rr verplaatst zich in de richting van de wanden .

Het verloop van de di.men :,i.eluie wandschujfspanning gedurende een periode is

te zien in figuur 3 .22 . De lijnen in de f. .i.guurr corresponderen met: verschil-
lende axiale afstanden. 7.n figuur 3 .23 is de gemiddelde wandschuifspanning

-z w' uitgezet als funktie van z voor verschillende waarden van Ren .

- .o

figuur 3 .22 Wandschuifspanning figuur 3 .23 gemiddelde wandschuif-

als t=unkti.e van de Lijd vuorr spanni.ng als Funktie van de axiale

drie axiale afstanden . afstand voor verschillende Rea .

Reu=-50 k=0.4 a-5 k=0.4 u-5



De variaties in (Ie wandselitiJf .spanning lopen iets voor op de variaties in
flow, maar: tnet; een fasever. :>c:hi.l dat, kleiner wordt, met: t,(„ ,riemende a.xi.al.e
afstand . Het tijdsgemiddelde van de wandschuifspanning neemt. toe met zowel
de axiale at'cst:and als Rex en zo ook de piekwaarde rw piek . De wandschu .i.f-
sp:inni.tiq Is in i.ederr geval veel. gr.ot:err dan de waarde die Over.eenkomt : met: een
Poisetrille-oplossing, waarbij j t w gelijk aan twee is . Veranderigen in a en k

hebben bijna geen invloed op de gemiddelde wandschuifspanning, alhoewel de

piekwaarde wel toeneemt met: zowel a als k .

3 .5 Buss et : al. .

Buss et. al . (22,23) gaan in twee artikelen in op experimenten die gedaan

zijn aan een pulserende st :rumi.ng in een tapse buis naarr een model van de

bovenbeenader . Speciale aandacht wordt gegeven aan de fase waarin het debi.ett
ger.i.r,ht: is naarr het: eind van de buis met: de grote doorsnede .

7n het eerst artikel worden experimenten beschreven waarbij gebruik is

gemaakt: van een taps deel. van een buis, waarvan de geometrie te zien is in

figuur 3 .24 . De halve taperhoek cz is 1 .37 (' , wat in vergelijing met de taper-

hoek in de bovenbeenader uve .r.qedi.mensi.Uneer.d is .

®

600M M

300 e
iWFi O i C

200t-J ;

,VV r- I ~ ~

f i.guur 3,24 Geometric van de figuur 3,25 Het. Reynoldsget.al als

getaperde buis . a=0.024 rad funktie van de fasehoek aan het. eind

van de buis met : de grote doorsnede .

Het dc,biett best:.aat uit een ..t .at.iana.ir.e component. met. daarop een sinusvorzige

osci.l .l.er:ende component, gesuperponeerd . De amplitude van de oseil.J.erende
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component is zo groot dat gedurende een gedeelte van de cyclus terugstroming
<rpt.rr-e<it: Hoe liet: ReynoLdsqet:al. (12e=7.Q/nRv) bij de grote doorsnede variéert.
als funkt :i.e van de fasehoek Is gegeven i.n .t'i.quur. 3 .25 . Het: gemiddelde itey-
nold.,get:al Re ia 100 , de amplitude van de oscillerende component. Ré is 280
en de Womercrley par.atnet:er. (a-ttl(w/v) is 6 .5 . Aan het eind van dee buis met de
kleine doorsnede zijn deze waarden re:spekt :i.evel .i. jk 400, 1131 en 1 .6 .
Als s t..rom_i .ng,.vl uei.stuf is water gebruikt waaraan thymol blauw is toegevoegd .
Deze toevoeging wordt, gebruikt. om de stroming Le vi.,iijali. .3eren . Bij een pH
van 8 tot 9 .6 verandert thymu.l blauw van kleur en wel van oranje naar donker
blauw . Een platina draad die overr de doorsnede van de buis is gespannen

vormt de cathode van een elektrolyt.i.sch circuit waar de kleurverandering
optreedt door de vorming van Hfi-ionen . Door het voltage te pulseren tussen

de elektroden ontstaan err banden van gekleurde vloeistof, die gefotografeerd

worden .

De parameters die van belang zijn bij de beschrijving van een pulserende

stroming zijn het: Reynol.d.sqet:al, de halve taperhoek en de Womersley para-

meter . Wanneer gekeken wordt naar de dimensi .eloie vorm van de varti .cit.eit-
ver.gel.ig jki.ny bLi tjkt: de stroming afhankelijk te zijn van slechts twee par.ame-
t.ers, nl . (ii~cx) en °2 . Aan liet eind van de bui ..s met de grote doorsnede zijn
Rêu en a2 gelijk aan 6 .7 en 92 .0, terwijl aan het eind met de kleine door-

snede R~a en o2 gelijk zijn aan respektievelijk 26 .8 en 2 .56 . De stroming

verandert dus van dominant frequentie-afhankelijk bij de grote doorsnede

naarr dominant: lteynuldsget:aJ.-afhankelik jk biijj de kleine doorsnede . in het

tussenliggende stuk waar geen van beiden domineert bestaat er een complexe

interactie tussen de stationaire en i .nst;at:i.onair.e traagheidskrachten, wat:

resulteert in de nog te beschrijven wervels .

Zoals weergegeven in fi.quur 3 .25 is de flow-cyclus verddeld in vier fa .sen,

en worden respekt.i.eveli.jk de convergerende (c), divergerende (d), wervel-

formatie (wf) en overgangs (o) fase genoemd . De verschijnselen die in de

opeenvolgende fasen voorkomen worden achtereenvolgens besproken .

ne convergerende fase loopt van uit;-340 « van de ene cyclus tot urt.-?.01 ° van de

volgende . De stroming is in deze fase geheel. gericht naar het: eind met: de

--malle door..nede„ Bij j wt ;-7.41« ontstaat er aan de kant. waar o2 groot. is een
faseverschil tussen de :rt;r.umi.ng in de kern en aan de wand . In figuur 3 .26 is
liet gevi.suali.aeerde st:rumi.ngsveld te zien bijj wt.=0, in een stukje van de

tapse buis, aan de kant: van de grote doorsnede . Het: deell van de huis wat: Le
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zien is loopt van z-1A cm -Lol. 30 cm, gemeten vanaf het: eind niet. de grat.e
doorsnede . Het: proFiell van de gekleurde vloei.st:off heeft: duidelijk de kar.ak-
t .e .rist...ieke hoge fr. ectuc:nt.i .e vorm me -t . t.wee maxima . Verder in de richting van
de kleine doorsnede neemt o af en diffundeert de vorticiteit over de gehele
doorsnede van de bui :>, en .i .s de st:r. omi.ng uiteindelijk quas .i .~sta-t .-i.onai .r .

figuur 3 .26 De convergerende fase, wt=0 . Gezichtsveld van de

tapse buis l.oopt: van z-1ti cm t;ot: z=30 cm .

De divergerende fase loopt van wt :-?.Q1° tot wt:-7,7A° . In figuur 3 .27 zijn bij
tut.- 270", in het.zelfde buisonderdeel van figuur 3 .26, drie lijnen van
gekleurde vl.oei .st:of Le zien . De stroming is l.ami.nai.rr en err treedt, geen
la::.lat.i .ng op . Voor een stationaire stroming in dezelfde buis, over een

gebied met; dezelfde waarden voor Re, zou echt ;err wel. losla-Ling optreden . In

figuur 3 .28 zijn resultaten van experimenten uitgezet., bij een st.at.ionaire

divergerende st:r.umi.ng waa.rvvorr het: lo,l.aat:gebi.ed is bepaald . T.inks van de

verticale ligt tiet gebied van waarden voor Ren, zoals die

voorkomen in de crsci.l t.er.ende divergerende fase .

0

Liguur 3 .27 Divergerende fase, wt.-?..70 . Gezicht : ::veld als in fig . 3 .26

-))-
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figuur 3 .28 Variatie van de axi.ale afstand z waar loslating (o) en

aanhechting (a) optreedt biijj een :yt:ati.ana .i.r.e divergerende st.roming als
funkti.e van k2ea . De axiale afstand is gemeten vanaf de grot .e doorsnede

u a
De wervelformatiefase loopt van u,t.-270 tot wt=305 . Zoals hij alle niet-
li.neai.r.e stromingen treedt hi.err liet: fenomeen streaming op . Wanneerr het:

debiet naar he•l-t eind met de grote doorsnede i .s gericht blijken de stroom-

lijnen op de as steeds dichter biijj elkaar te gaan liggen, terwijl de

grenslaag groter wordt . Aan de wand kan dan ook terugstroming ontstaan .

De waargenomen .>t:r.ea.mi.nti is afhankelijk van liet: Reynoldsgetal en de
•taperhaek .

Wanneer echter alleen gekeken wordt naar het effect van de groter wordende

a, zoals die optreedt in de ( .a:rumi.ngs-)richting naar de grote doorsnede

toe, verwacht: men dat de viskeuze i .ndr.i.nqdi.ept:e en dus de gr.enslaagdi.kt:e

steeds kleiner wordt . Het resultaat. van de interactie tussen deze twee

effecten is de formatie van een wervel bij j uit.=284" . Wanneerr a voor de hele

stroming ver.hoagd wordt., t:reedt: de wervelformatie meerr aan tiet: eind met: de

kleine doorsnede op .

figuur 3 .29 Wervelformatie fase, wt..-2 90 . Gezichtsveld van deC,

Lapse buis loopt: van z-11i cm tot ; z-25 cm .
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0
in figuur 3 .29 zijn de gekleurde v.lue.ist .oflijnen te zien bijj (tit,-290 . Het:
deel - van (ie buis wat. nu te zien, is l.oupt: van z = 1t3 c,m t:ot: z=25 cm . Aan (Ie
wand st r.uc~mt de vloeistaf in de richting van de kleine doorsnede en de

wervel. heeft zich nu verder opgerul .t . . A Lhuewel. het: debiel . aEneemt:, neemt: de
:;t.romi.ng in de wervel toe, en uit massabehoud volgtt dan dat: de terugstroming

aan de wa nd mcretl toenemen . De tijd dat . de stroming aan de wand gedurende één
r:yc:l.ua naa rr de kleine doorsnede is gericht, i . :> langer dan op grond van

dezelfde stroming in een cyli.ndrisehe buis verwachit zou worden . Op grond

daarvan concl.uder.en de aut:enr.s dat: aan de wand dus lc~sl.at ;i.nq is opgetreden .

Dit cri.teti.um voor loslating is een andere dan voorgesteld door Schneck,

wae.r.biijj err t.er.uqst.r.um.ing aan de wand gedurende de gehele cycJ.us moe:rt:

optreden . Bijj deze experimenten ging de vorming van een wervel altijd

gepaard met: een cyr.l.us-deell terugstroming, dat: gr.ot:err was dan op grond van

stroming i n cyli ndrisr.l -re buizen voorspeld wordt .
o u o

De overgangsfase loopt tenslotte van wt:-305 tot. wt=340 . Bijj wt:-30a wordt,

de wervel. instabiel., zoals te zien i s in figuur 3 .30 . Het: deel van de bui. :;

wat nu te zien i. :. loopt. van r-20 cm i:utt z- 29 cm . Nett begin van de wervel is

instabiel. t:er.wi.jl. rechts ervan de st:r.umi.ng J.ami.ne.i.rr blijft .

a
figuur 3 .30 Overgangs-fase, wt.=3O5 . Gezichtsveld van de tapse

buis loopt van z-20 cm tot z-29 cm .

lets later gedurende deze fase wordt. de gekleurde vloeistof in de wervelkern

verspreid overr de doorsnede v-in de buis . Ook rechts van de wervel zijn de

lijnen dan verstoord en treden i .nstab.ili.tei.t.en op . Wanneer het : debiet. weer
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toeneemt na a~t,=-340° wordt de stroming weer laminair . De turbulentie zoals
die hier ont:st:a.at: wordt yea.ssUci.eer:d met de sterke krommingen (met bui .y-
Nuni.c:n) i.n hel snelheid.sprofiel en de snelle veranderingen die optreden in
tiet: debiet-

1.3-ij deze experimenten bestond tiet . debl.ett slechts uit. een stationaire

component, en een simpele harmonische o,3ci .Ilat . .i .e . De invloed van eventuele
hogere I-iarmuni.schen i.s volgens de auteurs als vogt aan te geven . Een
verhoging van de Wamer .s]ey parameter a heeft. tot. gevolg dat de stroming
yest.~bi .l .i.seer.d wordt . Turbul.entie treedt. gedurende een kortere periode van
de cyclus op en over een kleiner gebied . Bijj nog hogere waarden voor a, za] .
de st:rumi.ny gedurende de geliel.e cyclus laminair blijven .

Tenslote zullen, wanneer de halve taperhoek cx niet meer zo sterk overgedi.-
mensi.oneerd is, frequentie-afhankelijke effecten overr de streaming-effecten

gaan domineren . Het i.s dan onwaarschijnlijk dat:. wervelformatie en t.urbulen-
t:i.e dan nog zo sterk aanwezig zullen zijn .

In het .. tweede, nog ongepubliceerde, artikel van Buss ett al . worden experi .-
menten beschreven met: een sinusvor.mi.y osc:i.l.l.er.end debiet in een tapse buis

naar het mode] van de bovenbeenader . Er wordt daarbij alleen gekeken naar de

periode waar.biij j de :st:r.umi.ng van de kleine door-snede naarr de grote is gericht

(z-divergerende stroming : 180`)<wt.<360") . De piekwaarde van het Reynoldsgetal

Ré b .iijj het eind van de buis met de kleine doorsnede, wordt gevariëerd tussen

500 en 5000 en de Wumers]ey parameter tussen 1 en 10 .

Het. getaperde deel . van de buis heeft, de-zelfde geometrie als de eerder

gebruikte buis van figuur 3 .24 . Er wordt. nu ook gebruik gemaaktt van een

model waarbij de halve •Lape.rhaek a niet overgedimensioneerd is, maar waarin

a---O .2') i. . p . v . (x=--1 .37(' . llcDe meeste experimenten zijn echter uitgevoerd in de

eer.st:e buis .

Het debiet: heeft. in tegenstelling tot de eerder uitgevoerde experimenten

geen st :.3t :i.ranai .r.e component en oscilleert :sá.nus-vor.mi.g . Frr is dus geen netto

debiet .

De stroming word-(.. nu gevisualiseerd mett inkt . Een draad die over de bui,-, is

gespannen, vor.mt: een onderdeel. van een elektrolytisch circuit . Doorr het :

pulseren van het voltage komt bij de draad t.elken.s een hoeveelheid inkt.

vr.i.j, die et: de stroming meebeweegt : . Deze banden van inkt (=t .j.jdl.j.jnen)
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worden gefotografeerd. 11e gespannen draad Zorgt echter ook voor versi.o-
ringen in de st :r:urn .i.nt.t, die de wervelformatie. ver :snellen .

Om de formatie van de wervelring beter te visualiseren, wardtt ook gebruik
gemaakt: van een andere vi .:>uali .sat:ie-t:echni.ek . Voordat, Jtet: wat:err begint: te
stromen, word-(- gekleurd water geinjecteerd in de buis aan de kant van de

kleine doorsnede . In di.e gevallen waarbij loslating resulteert in de
fur.inat .i.e van een wer.vel .ri.ncl, zal de wer.vell zich vullen met: het: gekleurde
water en hierdoor is h .iJj goed i .i cl-itbaar . De i.nktt heeft: wel de neiging om
naar beneden te zakken, waardoor aan de under.kant: van de buis meerr inkt

aanwezig is .

De gevisualiseerde tijdlijnen worden ook numeriek berekend, zodat de resul-

t:at:en ook direct met : el.kaarr vergeleken kunnen worden . De numerieke bereke-

ning wordt uitgevoerd d .m .v . een expliciete differentie-methode voor het -

oplossen v.-in de volledige Navier-Stokes vergelijking in de st :r.cxomf.unr,t :i .e-

vort:iciteit~formulering . De vart:iciteit en de stroomfunctie worden hi.ermee

bepaald, waaruit liet, snel.heidsveld berekend wordt . en tenslotte ook door

integratie de ti .jdl i jnen . Er ontstaan echter wel onnauwkeurigheden in de

berekening, doordat: de mesh niet: oneindig kl.ei.n gemaakt; kan worden j. .v .m . de

rekentijd op de computer .

in figuur 3 .31 is, het verloop van de exper.i.mentele en numeriek bepaalde

t :i .jdl .i.jnen te zien bá.j een c;t :r.omi.ng vanuit: rust, (wt:=1r30°) in de richting van

de grote doorsnede (van rechts naarr links) . De tijdlijnen beginnen bij

wt:-199° en verspringen met intervallen van 13" . De buis heeft een halve

taperhoek u van Q .2°, o-9 .88 en ltê-1657 . Het veschil tussen de experimentele

en de berekende tijdlijnen i :. klein en neemt niet toe met de axi .ale afstand .

De maxima in het: prof.i.el zijn mi.nderr goed le zien bi j de experimenten dan

bij de numeri.eke berekening .



figuur 3 .31 Tijdlijnen voor een .;t:rcam.ing in een getaperde buis

,;tartend vanuitt rust bij wt,=180(' . (1--0 .20, a=9 .88, W=1657

Tijdlijnen vanaf wt:-19 9 r' en verspringend met. intervallen
van 13° . : numeriek === ~--- : experimenteel

Wanneerr het Iteynold :rqetal q.r.out: genoeg Is kan lo-A.ating optreden aan de

wand, terwijl in het.: midden van de buis een kernstraal van snel stromende
vl.oei .st:of ontstaat . Doorr de loslating aan de wand verplaatst de var.t:ici .t:ei .t:-

haudende vloeistof zich van de wand naar de randen van de kernstraal . De

waarden voor itéa en o bepalen hoe de verdere ontwikkeling van de kernstraal

verloopt . Wanneer de vari:i.ci.teit groot genoeg is, ontwikkelt er zich een

wervel.ring aan de kop van de kernstraal., die eventueel turbulent. wordt . . Hoe

deze ontwikkeling verloopt en op welke manier dit van de stromingsparamet .ers
aFhangt: wordt met: verdere exprimenten onderzocht . De experimenten worden

alleeen uitgevoerd in de buis mett de grote taperhoek .

[n figuur 3 .32 is allereer .51 de ontwikkeling van een wervelring te zien .

Onder. de foto's zijn ook de overeenkomstige numeriek bepaalde tijdlijnen te

zien . Voorr ttet: deel. van (le buis wat: te zien is, zijn de stroming.Sparameters

gelijk aan : 4 .2<tl<5 .0 en 406<Ré<346 . Bij de figuren zijn steeds de waarden

vermeld die horen bij tiet eind van de gehele buis bi j de kleine doorsnede .



®
®

figuur- 3 .32 : Stromings-visualisatje van de wervelring en vergelijking

mett de numerieke analyse . cz-1 .37°, n-1.85, t2é-93?2

a . wt-7.40 .5(' t) . wt ::~259 .5" c . wt:-279 .1°
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Wanneer men de exper.imenten en de numerieke berekening vergelijkt., blijkt
dal, bij de experimenten de wervelring zich sneller en duidelijker oprolt . .
Door de gresffe mesh zullen details van het st ..romi.ngsveld echter niet .
clui.del.ik jk naarr voren komen en zijn de ( :in jdl .i . jnen niet. vloeiend . De posj.G.e

van de wervelring wordt wel goed voorspeld . Bijj de berekende tijdlijnen is

de ontwikkeling van een tweede wervelring -Le zien, die bij de fc)I-o' .s afwezig
is (fig . 3 .31 b) . Bij de pusi.t:ie van de derde wervelring in de numerieke

berekening zijn op de avereenkom5t :i.ye plaats in de foto i.nst:abi.l.i.t:ei.ten te
zien ( .fi. q . 3 .31 c) . Dit. zou kunnen duiden op het begin van turbulentie in de

ker.nst:raal achler de wervelring .

Door biijj verschillende waarden van o en W~u de st ..romi.ng te visualiseren

blijken er vijf gebieden te c,nder5chei .den te zijn, waarin respect:ievelijk :

-geen loslat. .i .ng optreedt,

-loslating optreedt, maar geen wervelring

-een wer.vel .r.i.ng optreedt die latui.nai.r blijft,

-een wervelring optreedt die t .urbulent wordt

-bovendien t:ur.bulent:e aanher.trt :i.nq optreedt

Op tiet. moment dat de stroming weer gericht. is naar het. eind van de buis met .

de kleine doorsnede (=convergerende st .romi.ng), blijkt, in alle gevallen de

wervelring te verdwijnen en i .s de stroming weer aangehecht .

In figuur 3 .33 zijn punten die in deze gebieden liggen aangegeven . Langs de

verticale aes van de figuur staat St/a uitgezet . Dit wordt het. gereduceerde

St:r.ouha.l.qet:al. genoemd en is gelijk aan : át:/cx-2a2/rrltêu . In de figuur st.ellen

de onderbroken lijnen curves voor, waarbij l2YCZ constant . is . Voor kleine

waarden van u scheiden de curves precies de vijf gebieden van elkaar . Voor

grote waarden van o gaat dit niet. meerr op, en wordt laslating en wervel-

formatie onafhankelijk van o . Dit is reeds eerder geconstateerd door Schneck

et al ., die vonden dat voor grote waarden van o tiet secundaire strominys-

eFfec:t: verdwijnt, .
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figuur 3 .33 De verschillende gebieden bij een oscillerende stroming

in een tapse bui.s .

+ : geen loslating 1 : loslating, maar geen wervelring

x : 1.ami.nair.e wervelring o : turbulente wervel.ring

• : l.urbua c:n te aan)-,er.ht:i ng

>•.xger.i.ment:eell en numeriek is ook de axiale positie bepaald waarr de wervel-

ring zich vormt en verdwijnt voor verschillende waarden van Rê en o .

In Eiquur. 3 .34 is de axi .al.e positie z, wa.arr de wervelring zich vormt-, uit,--

gezet als funktie van het gereduceerde St .rcruhalgetal . De waarden voor Ré en

cs behorend bijj de punten, zijn naast de figuur ook afzonderlijk vermeld .

Voorr kl.ei.ner.e waar.-den van St:/a neemt de axiale afstand voor formatie toe, en

zo ook met: toenemend tteynoi .asqet:al. biij j constanLe St:/a en bij afnemende o bij

constante Ré .
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figuur 3 .34 Ax.i,ale afstand waar de wervel-formatie plaatsvindt als

funktie van het: gereduceerde Strouhalgetal .

o . experiment *, numeriek

Verdwijning van een wer.v(-l.r.i.nq gebeur.t: of aan ttet: eind van de st :r.omi.nqy-

cyclus of duardatt de wervelring turbulent wordt en weer aanhecht . De afstand

waar:overr de laminaire wervels blijven bestaan neemt: toe met: afnemend geredu-

ceerd Strcnilialgeta.l . Bij constante o wordt de afstand groter met toenemend

Reynol.d :3qetal . De laminaire wervels gaan zich pas aanhecht :en wanneerr het

debiet zich weer de andere kant op gaat. richten (wt-36Q`) ) . Met name voor

kleinere waarden van SI.Ja blijkt de wervelring turbulent te worden . De

wervel.ring word-l. dan eerder in de cyclus gevormd en bij grotere waarden van

i . Hi jé~-n bepaalde waarde van St/a wordt.. de wervelring bovendien eerder

turbulent met toenemende Itê . De afstand waarover de wervels blijven bestaan

hangt af van Rê en o . Voor toenemende waarden van Rê blijft de turbulente
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wervelring over een groi.er afstand bestaan en ook voor kleinere waarden van

o .

De stromingen zijn nog ineer in dc:t.ai .l bekeken met behulp van de numerieke

analyse . All.er.eer. :>t: is gekeken naar de maxima in de snel.heid op (Ie as, die

voor verschillende waarden van z optreden, gedurende de di .vergerende
st.r:otai .ng . De maxi.mal.e assnelheid blijkt zich gedurende een cyclus naa .rr

grotere waarden van z t.e verplaatsen . Het eer.ste maximum wordt later in

cyclus gevolgd doorr een tweede en derde, die overeenkomen met de eerder

bepaalde wervelringen in de tijdlijnen-berekening . Bij de bepaling van de

maxima blijkt, dat: l2i~cc duidelijk de bepalende par,-rimeter is bij de conische

stroming .

Tevens blijkt. uit tiet stroomlijnen-patroon dat de maxima van de assnelheid

overeenkomen met : liet: midden van een wervelring en de minima. met de positie

tussen de wervels in . Uit het stroomlijnen-patroon blijkt ook dait t.er.ug-

at:r.omi.ng aan de wand eerder i.n cyclus optreedt, dan op grond van dezelfde

stroming i n een cyl .i.nd .ri.sche buis numeriek voorspeld wordt . Ook treedt

loslating stroomopwaarts t : .v .v . liet: loslaatpunt bij een stationaire stroming

op .

Figuur 3 .35 laatt tenslotte de oscillatie .s in de wandvort:icit.eit als funkt.i .e

van de tijd zien voor verschillende waarden van z . Voorr een bepaalde waarde

van z beginnen de c.~sci.llati.es nadat loslating is opgetreden, en gaan door

t:ot.:dat: de laminaire wervelring verdwijnt biijj mt:=364c' . De waarde z=360 mm is

de ax .i.ale afstand aan tlt'.t: eind van de get:aper.dc- buis . Hi.err treedt geen

loslating op .



p-~o-a-o--o

180 216 252 wt
degree

324 360

figuur 3 . 35 : De wandvurti citei.t. als funktie van de fasehoek voor

ver„.cl-ii .llende waarden van z . a=1 .37r', v=3 .r#!i, Rë=948
ca : x.-120 min o : 140 tam + : 160 mm . : 1 80 mm

x : z-200 mm c : 220 mm O : 240 mm 0 : 360 mm

Een wervelring wor.atI geformeerd boven een bepaalde piekwaarde van Réa,

gedurende de divergerende fase . Verdere experi .menten tonen aan dat: deze

waarde en ook de plaat:s van formatie, onafhankelijk zijn van de aanwezigheid

van een st:at .i .canai.re component. . 4m dezelfde piekwaarde van Rêu in de diverge-

rende fase -Ie bereiken, wanneerr er een si :ai.onai.r.e component: in de richting

van de kleine doorsnede staat, moet . de amplitude van de oscillerende

component, echt:err verhoogd worden . Wel. bleek de wervel overr een kortere

axi.a.le afstand te bestaan .

3 .6 ConcLuderende opmerki .nqen voorr de Pulserende 31.romi.nq

t3iJj een pulserende s-t;r.omi.nq daorr een convergerende buis is het: :st:r.omi.ngs-

prcaf.iel behalve van bet Reynaldsgetai en de halve taperhoek aocsk afhanke-

lijk van de Womersley parameter o . Voor zeer kleine waarden van a is de

st:r.omi.ng quasi.-st:ati.onair. en komen de st .romings-eigenseliappen overeen met . de

: t .at. .i.anai re stroming b:iij j het op dat moment heersende Reyncaldsget .aJ . Voor

grotere waarden van a blijkt vooral de interactie tussen de inst-al-Jonaire en

r,crnver,-t :i.eve t:r.aaghei,dskr.acht:en het: st :r.omi.nyspat:r.oon t:e gaan bepalen . Voor
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nc>g grotere waarden van o .i.s de stroming overheersend f :requent:.ie af.hanke-
] . .i jk . De vi . :zkeuze i.ndr.inyd-i.ept:e wordt, erg klein en de faseverschUiving
tussen het: debiet. en (Ie wandschuifspanning wordt. maximaal . Door het. pulse-
rende karakter van het debiet: en de drukgradiënt., oscilleert ook de wand-

cictiui .f. :>panni.ny, die cLaarbiij j ook van Leken kan veranderen zonder dat: er
sprake is van loslating . De definitie voor .loslat..ing i.:s daarom niett e.endui.-
cli .y t:e geven . Daarnaast, is het: :>t:r.omi.ngsgebeur.en afhankelijk van de ver.hcru-
d .iny van de i.n5•tati .onai.re component. van het. debiet t .o .v . de gemiddelde
(st:at:ionai.r.e) waarde . Indien de :itnpl.i.t:ude zo groot, is dat: het debiet. van

teken verwisseld ontstaan err naast loslaalgebieden gecompliceerde we .rvel-

pat:rcrnen . Vcaorr liet. l.o :3l.aat:gebiYd kan in i .ederr geval . wel. liet: volgende ges-Leld

worden :

-loslating treedt eerder op bij j een instati .onaire dan bij een
st:at .i.onai .r.e :i-t:r.umi.ny, maar: het. loslaat:gebied wordt, kl.ei.nerr voorr rowel

een zeer kleine als zeer grote waarde van o

-het: l.o :sl.aat:geb .i .ed wor.dt: gr.oterr met: zowel. toenemende waarde van het :

laeynoldsget:al en de halve t.aperhoek cx

Voorr de ver.yr.hi.J.l.ende art.J.kelen zullen nog enkele belangrijke punten worden

aangehaald . Voor de vulledigheid zijn de diverse artikelen tevens nog samen-

gevat, in tabel 1 .

Bij j de successieve benaderi .ng.:-techni.ek van Schneck et. al . voor de exponen-

t:i.eel. divergerende buis, kwam biijj het: ui.t:wer.ken van de t:weede benadering

voor de axiale sne]bei .d het secundaire st.:romi.ng,;-effect. naar voren . Dit. ef-

t:ect: is dui.cielik jk het: gevolg van het: i.n :rt:at :i.onai.rr zijn van d e :>t:r.omi.ng en de

interactie tussen de viskeuze en convectieve traagheidskrachten . Het. secun-

daire stromi.ngs-effec-t. heeft zijn maximale invloed 1> .i j a:e1 en grot-.e waarden

van Re en u . Dit is ook door experi.ment.en bevest:.igd . Het. secundaire effect.

heeft: t:ot: gevoLg (lat, de :>t:r.crming aan de wand ext:ra ver-Iraagd wordt., waardoor

lo;.lkit . .i.ng eerder optreedt dan bi j een st .at. .ic>nai .r.e st.romi ng . Schneck ett al .

st:el. .en dat: er: sprake is van vol.l.edige l.u:al.at :i.ng, wanneer err t:er.ugst:r.crmi.ng

aan de wand optreedt. gedurende de gehele cycluS . Door hett secundaire

st:r:umi.nys-ei`r:ect : is dá .t: inderdaad tiet: geval. boven een kri.Ij.eke waarde van

lica. Reync.>l.dsget..al l)! .) een bepaalde axiale afstand . Bijj de experiment.e.n kwam

echter ook naarr voren ciat: err reeds voorr liet, losl.a.a.t:punt: een t:ussengebi.ed

Yrest.aa t. waar liet. proces van volledige lo .;ta.t.ing begint .
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Rao en Devanat.ha.n werken in hun art .:.ikel met. een amplitude voor de oscilla-
t .i.e :> en tieynold :sqetal.len die beiden klein zijn . tluorr het: invoeren van de
stroomfunctie en vo.rt.ici .t.ei .t. wordt. het inelhe .i.dsveld benaderd en hieruit de
wandsr.l-,ui.fspanning berekend, voor grote waarden van o . Voorr een

convergerende buis neemt de wand- schui.f:spanning sterk toe, maarr de
flur.t.uat..ies in rw gedurende een cyclus nemen af . Voor een di.vergerende buis
w<r.rdtt de wand .;c.hu.i f .;p<inni ncl kleiner en verandert van teken, maar bi j deze

klei.ne amplitudes nog ni.et: gedurende (ie geliele cyclus .

Kimmel en Dinnar gaan in hun be ..chri.jvi.ng uit van waarden voorr de t.aperhoek,
het: kteynoldsqet;a.l en de Womer.stey par<a.met:er., zoals di.e voorkomen in de grot.e

menselijke bloedvaten . De oplossing di.e wordt gegeven is gebaseerd op een
i.nt:egr.aal.met:hode waar:biij j vca4lrr de snelheid op de as een vi.erde-orde pol ynoom

i s aangenomen . Het aantal termen wat hier bijj de berekeni.ng is meegenomen i .s

waarschijnlijk Le wei.ni.q, waar.doorr liet: bepaalde -5nellici.d,3prof .i.el sterk

vervormt met toenemende axi.ale afstand . Voor de convergerende buis wordt het.
Snelheidsprofiel steeds vl.akkerr en kan aan het: ei.nd van de cyclus t:er.ug-

st.xomi.ng aan de wand ontstaan . De wandschuifspanning neemtt toe mett zowel de

.-ixi .aJ.e afstand als Rea . Veranderi .ngen i.n a en k hebben geen invloed op de

gemiddelde wandsclni.ifspann .i.ng, alhoewel de piekwaarde toeneemt met. zowel a
als k .

Buss et.: al . hebben experimenten uitgevoerd in een convergerende buis waarbij

vooral. gekeken wordt. naar de fase waarin er sprake is van een di.vergerende

stroming . Voor Rea>10 ontstaan er dan wervelringen in de buis, die eventueel

t:ur:bul.ent: worden . Deze wer.vel.r.i.nqen worden gevormd doorr de interactie van

streaming en een toename in a, aangezien de straal van de buis groter wordt

i.n de ri.chf :i.n+~ van de grote doorsnede . De lami .nai.re wervel verdwijnt altijd

op het moment dat hett debiet weer de andere kant.. op i s gericht . Voor ReC019

wordt. de wervelring op een gegeven moment turbulent, waarna ook turbulente

aanhecht ..i.ng kan optreden . Het superponeren van nog meer hogere harmonischen

zal volgens de auteurs de i .n:st;abi.l.i.t:ei.t:en ver.mi.nder.en . De tijd dat: de stro-

ming aan de wand gedurende een cyclus tegengesteld is geri .cht, is biijj wer-

velformatie J.anger dan op grond van dezelfde stroming in een cyl .i.ndr.i. :sr.he

buis verwacht zou worden . Het loslaat ..gebied en wervelformatie wordt. voor

grotere waarden van de Womersley parameter ook hier onafhankelijk van a . De

expern i .ment:en zijn ook vergeleken met : een numeriek(- analyse, wat, duidelijke

overec:nkomst.en geeft . De plaats ven de wervelringformatie kon hiermee goed
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vau.r .a,c~1d wc~.rdcn, maai bij de numerieke berekening wex.d ook een tweede en

derde we r.velvormi.nig geconstateerd . Deze zijn bij de exper.i.ment:en niet: qeob-

e,erveexd . De plaats van de derde wervelformatie kwam ectii.err wel overeen met.
het: mcrment: van de optredende i.nst :abi li .t:ei.t,en .
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tabel 1
: Samenvatting van de artikelen over de pulserende stroming in

tap-se buizen

-70-



9 . Conclusies en verderr verloop van het . onderzoek

tt .it . liet . J.iteral.uu.ronderioe.k naar de stationaire en instat .i.onaire stroming in
tapse buizen i.s liet' volctende naarr voren (j(-.kt)itten :

-Re.eds kleine t.apencoeken u van 1 tol. 22 graden, hebben een grote

i.nvloed op (Ie st :r.crmingsei .yensr:happen .

-Voor een convergerende stroming wordt. het. st.romingsprofiel steeds
vlakker en neemt, de wanclscliui.Espanni.ng sterk t;cre, als funkt:ie van (Ie
axiale afstand .

-Bovendien kan bijj een i.nst .at.icrnai.re stroming aan het eind van de
cyclus terugst.roitting aan de wand optreden .

-Vuorr een divergerende stroming wordt . de snelheid aan de wand Steeds

klei.ner: i.n ver.hcrudi.nc1 met. (Ie snelheid op de as, als funkl :i.r- van de

axi.ale af.sland, waardoor loslating kan optreden .
-Het: laslaatgebi.ed wordt, gr.ut:err met: toenemend Reynoldsget:all en

taperhoek u .

-Wanneer de stroming bovendien instat.ionai r is, treedt loslating
eer.derr op, en kan zich eventueel. een wervel vormen . Dit is liet ge-

volg van de interactie tussen de instat.ionaire en convectieve
t.r.aaghei.dskr.acht:en . Het: lrrslaat:gebi.ed wordt; weerr kleinerr voor

zowel zeerr kleine als grote waarden van de Womersley parameter .

Ook i.n de halsslagader.ver gt:akki.ng is er sprake van een pulserende stroming in
een taps toe lopende buis. Kennis van de hierdoor optredende veranderingen

in (Ie snelheidsprofielen en de wandschuifspanning kan ihet, inzicht in liet:

ontstaan en detectie van at .herosr.lerose vergroten . Tn de halsslagader zijn
(ie Reyno tdsget:al.len groot genoeg om loslating en eventuele wervelvorming te
veroorzaken . Overr het . algemeen bestaat. het. model van de halsslagader uï.t. een

convergerende geomet.r ,i.e, maarr plaatselijk zoals bijvoorbeeld i n de bulbus en

in bel . geval van een st.enose moet een divergerende geometrie worden aangeno-

men . Voor ver.derr onderzoek en experi_ment:en zi njn daarom de effecten zoals die

optreden in beide gc!omet.rieën van belang . Hoc, het . onderzoek zi.ch verder zal
voortzetten na d.itl literatuuronderzoek wordt . hieronder aangegeven .

Het , dekri_et .verloop z oals (lat, gegeven is i.n tiquur 3 .1 kan benaderd worden

door een st.at.ic>na .ire component. met.t daarr bovenop een inst.at.ionai.re component.
ge : uper:p<rneer. d . 7n eerste i.n .s tant:i.P zal biijj de experimenten met: twee vormen
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van liet. dehiet.verltwp worden gewerkt . en een convergerende huis . De eerste
vorm van liet, tleb .i.et.verlcxop zal dan zo veel mogelijk overeenkomen met . de
fysiologische si"tuat . .i.e. in de halsslagader . Helt . debiett is daar gedurende de

gehele cyclus geri.cht, naarr de klei.ne doorsnede . Het: tweede tiebiet:ver:ltuop

heeft. een inst.at .i ona :ia e component. die een veel grotere amplitude heeft . .
Hi.erb.iij j is gedurende een getieel .t:e van tie cyclus ltet : debi.et: gericht naarr de

grote doorsnede . Effecten zoals die optreden bij een divergerende geometrie

zullen dan naarr voren kouten . Het: belang van tii.t: (trnfy:ri .trltrgi.sch) debiet-

ver-loop is ook, dat. daarmee een st.r.omingssit .uat.ie wardtt gecreëerd, die aan

de gren.s li .gt: van (ie numerieke mogelijkheden van het SEPRAN-pakket . Tevens

vormt. zij j een goede evaluatiemogelijkheid voor de, door anderen te ontwik-

kelen, spectraal-element :enmethntie waarmee fenomenen als i .nst:abi.li_Lei.ten en

overgang tot. turbulenlie wel goed te beschrijven moeten zijn .

B j tie experimentele opstelling wordt, gebruik gemaakt van een Laps deel van

een buis met een halve taperhoek van 1 . 5t ) . Dit komt. overeen met't de

t,a.per.hoek, zoals die ook i.n de communis gemeten is . Bovendien komt deze

t.aperhoek, samen met liet tweede deh .'tet .verltxop overeen meit de experimenten

zoals die gedaan zijn door Buss et: all . , wat: een goede mogelijkheid geeft

de resultaten te vergelijken . Eventueel kan nog gekeken worden naar een

Om

geomet:r, i_e, waar.biij j de taper.hoek groter is, zoals dat in tie bulbus oE bij j een

stenose liet. geval is .

In een groot . made]., waarbij de begindiameter van de buis 40 mm is, worden

allereerst vi.suali.sat .i.e-exper.i.ment;en uitgevoerd, bij de debi.et'vprmen zoals

hiervoor besproken . D.i (. kan door middel van tiet . inspuiten van inkt of met .

wat;erst:ot•bellet: jes . In een kleiner model., waarbij de begindi.ameter van de

buis 8 min is, worden vervolgens laser doppler metingen uitgevoerd om de

snelheidsprofielen te bepalen .

Parallel aan het. exper. .iment:ele onderzoek wordt. ook een numerieke analyse

lzi .t .+~evtaer'tl . Met: behulp van (Ie eindige elementen met :hruie, kan heL volledig

stelsel vergelijkingen 3 .1 en 3 .2 worden opgelost . De afhankelijkheid van de

verschillende st.romingsparamet.ers kan hier gemakkelijk onderzocht worden . De

numerieke oplossing voor hel st..ioiijingiveld kan bij de interpretatie en de

bepaling van nog dit te voeren experimenten van groot, belang zijn . De

experimenten en de numerieke analyse zullen uiteraard mei elkaar vergeleken

worden .

-72-



L i t:e .ra Luur

(1) P, . R . P,lia ra dva j, R . F . Ma.bon, D . P . Gi ddc:ns

St.eady flow in a model of Uit- liuman r.ar.ot . .i.ci bifurcation

J . 1ticlmechanic .., 15 349-362 (1982)

(2) 7 .V . ~Teff.crr.ds, M .ti . ktni.sely

Cance .rn.ing the geometric hapes of arteries and arterioles

Angi.olc>gy, 7 105-136 (1956)

(3) T . J . Pealey

The fluid mNr.lian .ir.s of large bloodvesseh ;

Cambridge ( 191130)

(4) C .C .M . Rindt

Geometrie van de halsslagadervert.akking

intern rapport, TUF. (19 87)

(5) C .G . Caro, J .M . Fi.ti-Gerald, R .C . Schrot.er

Atatercrm<t and ar:t.er.i .~l. wal .]. shear . Cb:>er.vat :i.nn, correlati.on and proposal

off a shear dependantt mass transfer mechanism orr at .her.crgenesi .s

Proc . Roy . Soc . I,ond . B, 177 109-159 (1971)

(6) DA . Fry

Responses o f the a :ri_erial wall t .o cert.ain physical factors

CIBA Found . Symp ., 12 93-125 (1973)

(7) M .G .M . (Ie Kroon

Een .lit-erat.uuronderioek naar mogelijke .,t.romingstechnische factoren

bi. j Itet: crntat:aan van a.t:Iter. oscler.d:,e

i nLe .c.n rapport. TUE (1987)

(7) L .C . Cerny, W .P . Wal.awencler.

The flow of a viscous liquid in a converging t .xibe

Bull . of Mat:h . Ai.ophysi.cc>, 22 11-24 (1966)

-73-



(8) W .P . Wa .l<3wender, L .C . Cerny

rxper: i.ment.al st.udi.es on the blood flow through tapered tubes,

Int . J . Fngi.n . Sc .ienc:e, 10 1123-1135 (1972)

(9) S . Oka

The steady slow moLion off a viscous flui .d through a Laper.ed tube
,T . of the Phys . Soc . of Japan, 19 1481-1484 (1964)

(10) M .J . Manton

Low Reynold number flow in slowly varying axisymmet :ric tubes
,T . Flui.d Mectiani.cs, 49 451-459 (1971)

(11) Ni. :Ahi.mar.u, S . Oka

The steady flow of a viscous fluid through a tapered tube

,T . of the Pliys . Soc. o CTapa.n, 20 449-453 (1965)

(12) J .H . Forr.est:Nr., D .F . Young

Flow through a r.anvergi.ny-di verging tube and iti implications in

occlusive va :icularr disease I

J . p.iomechanics, 3 297-305 (1969)

(13) J .H . Fortes ter, D .F . Young

Flow through a converging-diverging tube and its i.mpli.r.at.i . ons in

crcr.lusi.ve vascul.arr disease tI

J . b .iumechanims, 3 307-316 ( 196 9 )

(14) f3 .E . Morgan, D .F . Young

An integral met-bad for the analysi.s of flow in arterial. st.enc>ses

B . of Math, 13iq .luqy, 36 39-53 (1974)

(15) F .T . Smith

Flow through canstxict.ed or dilated pipes and channels : part. I

Q . T . Mech . and Appl . Mat.hemat:i.cc ; , 29 343-364 (1976)



(if)) D .J . Schneck, S . Ob.st.rarli

PulsitilY blood flow in a channel of small exponential divergence I
The l.inHai.rr approximation for low mean Reynold number

J . of Fluid Eng.in, Trans ASME, 97 35 3-360 (1975)

(17) D .J . Schneck, F .J . Wa.lbur:n

Pulsi t. ..ile blood flow in a channel off small exponential divergence IT .
Steady streaming due to the interaction of viscous ef.fect:s wi.Lxi
convecl.ed inertia

J . of Fluid Engin, Trans ASME, 98 707-714 (1 976)

(18) D .J . Schneck

Puisit.le blood flow in a channel aff small exponential divergence III

UnsLeady flow hepatatJon

J . of Fluid Engin, Trans ASME, 99 333-338 (1977)

(19) F .J . Walburn, D .J . Schneck

An experimental investigation of puls .it.ile laminair flow separation

in exponential diverging tubes

Biofluid Mechanics, volume 2, New York (1980)

((20) A .R . Rao, R . Devenathan

Pul si.t. ..ile flow in tubes of varying cross sections

J . of Appi. . Math . and Phy :ii .c.s, ?.!l 203-213 (1973)

(21) E . K .i.mmel, U . Dinnar

Pulsi ti 1e flow in tapered tubes : a model of blood flow with large disturbances
J . of Biomechan . I:nqi.n, Trans ASME, 105 112-119 (1983)

(22) G .Y . Buss

T .ransit~ion to -t.urbulencee in a model of the human superficial femoral artery

Blood flow theory and practice, Acad . Press London, (1983)

(23) G .Y F3uss, J .H . Gerrard, C .N . Savvides

Osci_lJ.at .i.ny flow in a tube of small conical taper

No g ongepuU .liceexd

-75-


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	page 31
	page 32
	page 33
	page 34
	page 35
	page 36
	page 37
	page 38
	page 39
	page 40
	page 41
	page 42
	page 43
	page 44
	page 45
	page 46
	page 47
	page 48
	page 49
	page 50
	page 51
	page 52
	page 53
	page 54
	page 55
	page 56
	page 57
	page 58
	page 59
	page 60
	page 61
	page 62
	page 63
	page 64
	page 65
	page 66
	page 67
	page 68
	page 69
	page 70
	page 71
	page 72
	page 73
	page 74
	page 75
	page 76
	page 77
	page 78
	page 79



