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SAMENVATTING. 

Dit afstudeeronderzoek is gedaan in het kader van het interafdelings
project "Indicatorverdunningsmethoden". Dit project heeft tot doel de 
foutenbronnen te onderzoeken die op kunnen treden bij gebruik van deze 
methode. De indicatordilutie (ID)-methode is een meetmethode die 
gebruikt kan worden om de stroomsterkte in een constante stroming te 
bepalen. Wanneer deze gebruikt wordt in een niet constante 
stroomsterkte om een schatting te krijgen voor de gemiddelde 
stroomsterkte, blijken aanzienlijke discrepantie op te kunnen treden 
tussen schatting en werkelijke gemiddelde. Dit verschil is afhankelijk 
van het moment van injecteren (fase) binnen de variatiecyclus. Dit 
effect (fase-effect genoemd) wordt momenteel in het project 
onderzocht. Het experimentele gedeelte van dit onderzoek vindt plaats 
in een stromingsmodel. Als varierende flow wordt een superpositie van 
een constante stroming en een sinusvormige variatie gebruikt. Om de 
fase-effecten theoretisch te verklaren wordt een mengkamermodel 
gebruikt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een LSI-11 computer om de 
experimenten te sturen, de gegevens te verwerken de resultaten te 
analyseren en de mathematische modellen te berekenen. 

Uit de experimenten en berekingen volgt dat: 
- de fase-effecten goed in het stromingsmodel onderzocht kunnen 

worden, 
- de mengkamerbenadering een goede voorspelling geeft van het 

fase-effect, 
- het fase-effect afhankelijk is van de injectie-fase, de 

verhouding van de gemiddelde stroomsterkte en de amplitude van 
de variatie en van de dimensieloze frequentie van de variatie. 
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I INLEIDING. 
========== 

a) Plaatsing van het onderzoek. 
Dit afstudeeronderzoek is verricht in de vakgroep A.F.M. (Analyse van 
Fysische Meetmethoden) van de afdeling natuurkunde in het kader van 
het interafdelingsproject "Indicatorverdunningsmethoden". De 
indicatorverdunningsmethode is een stroomsterktemeting die klinisch 
gebruikt wordt om het hartminuutvolume (de hoeveelheid bloed die per 
minuut door een helft van het hart gepompt wordt) te bepalen. Het 
principe berust op de injectie van een bekende hoeveelheid indicator 
in de bloedbaan en de detectie van de indicatorverdeling stroom
afwaarts (zie I-ben II). 

Zowel bij spontane ademhaling als bij beademing varieert de bloed
stroomsterkte periodiek, enerzijds door de actie van het hart en 
anderzijds door de drukvariaties in de verschillende lichaams
compartimenten die het gevolg zijn van de ademhaling respectievelijk 
beademing. Deze laatste periodieke variatie heeft een belangrijke 
invloed op de indicatorverdunningsmeting (zie III). 

De doelstellingen van het interafdelingsproject zijn: 
- bepaling van de invloed van de periodieke stroom

sterktevariaties op de indicatorverdunningsmethode aan de 
linkerhelft van de circulatie, 

- onderzoek naar de factoren die de meting van het hartminuut
volume bepalen, 

- vergelijking van de indicatorverdunningsmethode aan de linker
met die aan de rechterzijde van het hart, 

- onderzoek naar een methode om uit de indicatorverdunningscurve 
en eventueel andere fysiologische signalen (bijvoorbeeld de 
aortadruk) de momentane bloedstroomsterkte als functie van de 
tijd te bepalen. 

De benaderingswijze die in het interafdelingsproject gevolgd wordt is 
driedelig: 

- theoretisch: 
- vergelijking van mengkamermodellen en diffusie met drift 

moelellen (constante stroomsterkte), 
- toepassing van mengkamermodellen voor de schatting van 

fouten bij gebruik van de indicatorverdunningsmethode in 
niet constante stroomsterkte, 

- met een vloeistofstromingsmodel: 
-constante stroomsterkte (ijking en controle), 
-eenvoudig model (sinusvormige stroomsterktevariaties), 
- circulatiemodel (pulserende stroomsterkte, eventueel 

gemoduleerd) , 
- in vivo: 

- toetsen van de resultaten uit de modellen, 
- vergelijking van metingen aan de rechter- en linkerzijde 

van het hart. 

b) Situatie in Rotterdam. 
In het pathofysiologisch laboratorium van de afdeling longziekten van 
het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam, onderzoekt men de invloed van 
verschillende beademingstechnieken op het zuurstoftransport naar de 
weefsels. De experimenten die voor dit onderzoek noodzakelijk zijn, 
worden verricht op biggen van ongeveer 40 dagen oud. Om interferentie 
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van beademing en ademhaling tijdens de experimenten te voorkomen, 
worden de dieren onder narcose gebracht en volledig verlamd. Een 
veelvuldig onderzochte beademingsmethode is de beademing met PEEP 
(pos i ti ve end expiratory pressure) . Deze bestaat uit een geforceerde 
inspiratie (vast volume, vaste frequentie) gevolgd door een passieve 
expiratie. Bij de expiratie wordt een tegendruk opgelegd (waterslot). 

Een van de belangrijkste grootheden die bij de proeven bepaald wordt 
is het hartminuutvolume (H.M.V.). Deze wordt ook wel cardiac output 
(C.O.) genoemd. Er bestaan verschillende methoden om deze grootheid 
te meten, bijvoorbeeld: 

- met een electramagnetische flowmeter, 
de pulscontourmethode, 

- de methode van Fick, 
- de indicatorverdunningsmethode. 

Ieder van deze methoden bezit zijn specifieke voor- en nadelen (von 
Reth, 1978). De experimentatoren in Rotterdam gebruiken hoofdzakelijk 
de methode van Fick en de indicatordilutiemethode. 

De Fick methode is gebaseerd op de zuurstofbalans voor de longen 
(fig. 1). 

I 
F. ( t) 

1n 
7 F .t(t) 

Ul ... 
c •t(t) 

Ul c. ( t) 
1n 

fig. 1: Schematische weergave van het zuurstoftransport in de 
longen 

Gedurende een tijdsbestek ~t. wordt de totale hoeveelheid zuurstof 
(Q~t) bepaald, die door het lichaam wordt opgenomen. Uitgaande van 
een fysiologisch stationaire situatie, mag de volgende massabalans 
worden opgeschreven: 

JM [F .t(t) C .t(t)- F. (t) C. (t)] dt = Q•t 
o u1 u1 1n 1n '-' 

Wanneer het bloed goed gemengd is, ZlJn de concentraties Cin en 
C .t constant en dus tijdsonafhankelijk. Vanwege de stationaire 

Ul -
situatie moet de gemiddelde bloedstroom naar de longen toe (Fin) 

(1) 

even groot zijn als de gemiddelde bloedstroom van de longen af (Fuit), 
dus: 

Fin= Fuit = F (2) 
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Vergelijking (1) laat zich nu herschrijven tot: 

Ql\t 
(3) 

l\t ( c . t - c. ) 
Ul ln 

Het grote nadeel van deze methode is dat vrij lang gewacht moet worden 
(ongeveer 15 min.) alvorens zich een evenwicht tussen zuurstofopname 
en bloedgasconcentraties heeft ingesteld. Hierdoor is de meting niet 
bruikbaar om snelle stroomsterkteveranderingen te meten. De methode 
is echter, vanwege zijn nauwkeurigheid, uitermate geschikt als ijk
methode. Als zodanig wordt ze ook in Rotterdam gebruikt. 

Bij de indicatordilutietechniek (zie II) wordt in een stromende vloei
stof een nauwkeurig bepaalde hoeveelheid indicator gespoten. Hiervan 
wordt stroomafwaarts de concentratie als functie van de tijd gemeten. 
Onder zekere voorwaarden (zie II) is uit deze concentratie-tijd 
registratie de stroomsterkte te bepalen. Een van de belangrijkste 
voorwaarden bij deze meting is het stationair zijn van de stroom
sterkte. Desondanks kan deze methode toegepast worden in een insta
tionaire stroming om een schatting te krijgen voor de gemiddelde 
stroomsterkte. Het verschil tussen schatting en werkelijk gemiddelde 
blijkt afhankelijk te zijn van (zie V): 

- de verhouding van de amplitude van de variatie en de gemiddelde 
stroomsterkte: de zogenaamde relatieve amplitude, 

- de periodeduur van een variatie cyclus ten opzichte van de 
passagetijd van de curve (eigenlijk de dimensieloze frequentie, 
zie V) 

- het moment van injectie ten opzichte van de periode van de 
variatie: de fase van de injectie. 

Het stromingspatroon van het bloed door de aorta blijkt een tweetal 
variaties te vertonen: 

- pulsaties die ontstaan door de pompactie van het hart, 
- modulatie hiervan, die het gevolg is van ademhaling of 

beademing. 
In de meetsituatie in Ratterdam blijkt met name de beademingsmodulatie 
oorzaak te zijn van grote, systematische verschillen (tot 40%) tussen 
schatting en werkelijk gemiddelde stroomsterkte (zie III). 

In principe zou deze methode hierdoor zijn bruikbaarheid verliezen. 
Secundaire voordelen echter, zoals de hoge herhalingsfrequentie die 
mogelijk is en de geringe invloed van een meting op de big, geven de 
dilutietechniek een pré op andere methoden. Daarom vindt parallel aan 
het onderzoek in Rotterdam, in Eindhoven de eerder genoemde evaluatie 
plaats van de indicatordilutiemethode. In een eerder stadium zijn al 
indicatorverliezen onderzocht bij gebruik van koude als indicator 
(thermodilutie). Op dit moment gaat de interesse uit naar de afwij
kingen die in de flowschatting ontstaan door het niet constant zijn 
van de stroming. Omdat deze afwijkingen in de vivo-experimenten 
voornamelijk afhangen van de fase van injectie, is genoemd effect 
fase-effect gedoopt. 

In tegenstelling tot de proeven in Rotterdam vindt in Eindhoven het 
experimentele gedeelte van het onderzoek plaats in stromingsmodellen. 
Vanwege de slechte thermische eigenschappen van deze modellen wordt 
zout als indicator gebruikt in plaats van de koude die in Rotterdam 
gebruikelijk is. Naast dit experimenteel onderzoek wordt ook gepro-
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beerd langs theoretische weg een beschouwing respectievelijk voor
spelling van het fase-effect te geven. Dit alles moet dan resulteren 
in een verbetering van de methode en/of het verkrijgen van correctie
factoren. 

c) Onderwerpen van dit afstudeeronderzoek. 
Sinds ruim een jaar is de vakgroep in het bezit van een (64 k-Byte) 
LSI-11 microcomputer van DEC met een Eurobus interface systeem. Deze 
is permanent gekoppeld aan een zogenaamde host-computer: de PDP-11 
minicomputer van de vakgroep ND. Via de host, die enkel als onder
steuning wordt gebruikt, is de beschikking gekregen over randappara
tuur in de vorm van een permanent geheugen en een line-printer. De 
microcomputer stond centraal in dit afstudeerwerk. Het was de bedoeling 
dat deze optimaal gebruikt ging worden voor het onderzoek door: 

sturing van de experimenten, 
- verwerking van de gegevens, 
- berekening van de theoretische modellen. 

Hiervoor is de benodigde programmatuur ontwikkeld. Daarnaast is 
geparticipeerd in het onderzoek naar de fase-effecten. Vooralsnog 
wordt dit onderzoek beperkt, zowel theoretisch als experimenteel, tot 
de invloed van de langzame stromingsmodulatie. De hartactie wordt 
voorlopig buiten beschouwing gelaten. De modulatie is gesimuleerd door 
op een constante stroming een sinusvormige variatie aan te brengen met 
een frequentie in de orde van de ademhalings- cq. beademingsfrequentie 
en een met de modulatie overeenkomende amplitude. 
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II DE INDICATORDILUTIEMETHODE. 
=========================== 

a) Inleiding. 
De eerste die deze methode gebruikte om de cardiac output te bepalen 
was Stewart (1893). Hij injecteerde een NaCl-oplossing in de bloed
baan van een hond. Daarna construeerde hij de concentratie-tijd curve 
door op equidistante tijdstippen bloedsamples te nemen, waarvan hij 
achteraf de NaCl-concentratie bepaalde. Dit gebeurde door het gelei
dend vermogen van de samples te meten met behulp van een Wheatstone
brug. Later zijn er op deze methode verschillende verbeteringen 
aangebracht (bijvoorbeeld een continue concentratie-registratie). 
Ook zijn er varianten van de methode ontwikkeld (ten Hoor, 1969). De 
verschillen tussen de respectievelijke methodes beperken zich voor
namelijk tot een tweetal zaken: 

- de soort indicator (electrolyten, kleurstoffen, zuurstof, 
bloedplasma, radio-actieve isotopen, ascorbinaat en koude of 
warmte) met zijn specifieke concentratie-bepaling, 
de WlJZe van injecteren (continu of momentaan). 

Zowel in Rotterdam als in Eindhoven wordt de methode met momentane 
injectie gebruikt. De gebruikte indicator en de basisvloeistof zijn 
echter verschillend: in Rotterdam wordt fysiologisch zout van kamer
temperatuur (indicator koude) in de bloedbaan gespoten, in Eindhoven 
een NaCl-oplossing(indicator electrolyt) in een hypotone zoutoplos
sing. 

b) Beschr~jving. 
Bij deze bespreking, alsmede in het vervolg van dit verslag wordt uit
gegaan van de verdunningsmethode met momentane injectie. Voor het gemak 
wordt een ge1dealiseerd systeem beschouwd (fig. 2) bestaande uit een 
aanvoerleiding, een menggedeelte en een afvoerleiding. 

T'LL_ 
-t 

C(t) 

t 
~t 

MENGKAMER 

fig. 2: Schematische weergave van de indicatordilutiemethode. 

Voor of in de mengkamer wordt, in een zeer korte tijd, een bekende 
hoeveelheid indicator ingespoten. De totale massa van het injectaat 
is gelijk aan Minj• De registratie van de indicator als functie van 
de straal en de t1jd (C(r,t)) vindt plaats in de afvoerleiding van 
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het systeem. Wanneer de snelheid van de vloeistof gegeven wordt door 
v(r,t) dan geldt voor de massabalans: 

00 

f 
0 

JR 2n C(r,t) v(r,t) r dr dt 
0 

M .. 
lnJ 

( 4) 

Aannemende dat de indicator goed gemengd is over de doorsnede van de 
buis (dus C onafhankelijk van r) mag men schrijven: 

00 

f C ( t) 2TT JR v(r,t) r dr dt = M .. 
0 o lnJ 

Aangezien voor de flow geldt: 

R 
F(t) = 2n f v(r,t) r dr 

0 

kan vergelijking (5) geschreven worden als: 

00 

f C(t) F(t) dt 
0 

M .. 
lnJ 

Voor een stationaire stroomsterkte Fe volgt hieruit de formule van 
Stewart-Hamilton: 

F 
c 

M .. 
lnJ 

!
00 

C(t) dt 
0 

(5) 

(6) 

( 7) 

(8) 

Om tot deze formule te komen zijn een tweetal vereenvoudigingen en 
aannamen geïntroduceerd, waaraan in de praktijk zeker niet voldaan is. 
Met name is er bij de bepaling van de cardiac output geen sprake van 
een stationaire stroomsterkte. Desondanks maakt men in de cardiolo
gische diagnostiek vaak van deze methode gebruik om een schatting F 
voor het hartminuutvolume te bepalen. Vergelijking (8) wordt dan: m 

A 

F 
m 

0 

M .. 
lnJ 

foo C(t) dt 
( 9) 

Deze flowschattingen blijken dan tot 40% van de werkelijk gemiddelde 
stroomsterkte af te kunnen wijken. Dit is een voor diagnostische 
doeleinden onaanvaardbare waarde. Men probeert daarom de spreiding te 
verminderen door: 

- injecteren op een vast moment in de variatiecyclus, onder 
gestandaardiseerde omstandigheden, 

- middeling over een aantal metingen. 

c) Vorm en parameters van een indicatorcurve. 
De concentratie-tijd registraties bij de indicatordilutietechniek 
hebben in een open systeem (geen recirculatie), waarin een constante 
stroomsterkte heerst, de volgende vorm (fig. 3): 
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t t GLT 
max m 

t + t 
V p 

tijd 

fig. 3: Voorbeeld van een indicatorverdunningscurve. 

Enkele belangrijke grootheden van de curve zijn (wanneer het moment 
van injecteren gelijkgesteld wordt met t 0): 

tv verschijningstijdstip, 
tm mediane looptijd, dit is de tijd waarin de helft van de 

indicator de meetplaats gepasseerd is, 
GLT gemiddelde looptijd, deze is gelijk aan het eerste moment 

van de functie C(t) (zie IV-a), 
maximale concentratie van de curve, 
tijdstip waarop het maximum bereikt wordt, 
passagetijd, dit is de tijd, gemeten vanaf het ver
schijningstijdstip, die de indicator nodig heeft om de 
detectieplaats te passeren. Deze is afhankelijk van 
het mengvolume tussen injectie en meetplaats en de 
stroomsterkte van de vloeistof. 

De scheefheid van de kromme wordt gerelateerd aan de verhouding van 
de tangenten van de hoeken die de raaklijnen in de buigpunten van het 
opstijgende (y

1
) respectievelijk van het afdalende been (y

2
) met de 

t-as maken. 
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III DE FASE-EFFECTEN IN VIVO. 

Bij de in vivo-experimenten in Rotterdam gebruikt men de indicator
dilutietechniek om een schatting te krijgen voor het hartminuutvolume. 
Deze schattingen blijken bij willekeurige injecties nogal van de 
werkelijke waarden (gemeten met de methode van Fick) af te kunnen 
wijken. Figuur 4 toont het resultaat van een serie indicatorverdunnings
metingen, uitgezet in de volgorde waarin de metingen gedaan zijn 
(Jansen e.a., 1981). Omdat in de experimentele situatie in Rotterdam 
het gemiddelde van al deze metingen overeenkomt met de cardiac 
output zoals die met de Fick-methode gemeten wordt, zijn de metingen 
aan dit gemiddelde gerelateerd. 

RV 

(%) 

+20 
0 0 0 0 

0 oo Oo 0 00 oo 0 
0 

0 
0 

0 

0 -20 0 
0 0 0 

0 10 20 

0 

0 

0 0 

0 

0 
0 

0 

30 

NUMMER 

0 

0 
0 0 

0 0 

0 
0 oo 0 

0 0 
0 0 

0 

40 50 

fig. 4: Percentuele verschil tussen een serie schattingen 
van de cardiac output van een big, gemeten met de 
indicatordilutiemethode bij willekeurige injectie 
en beademing zonder PEEP, en het seriegemiddelde 
(Jansen e.a., 1981) 

De oorzaak voor deze grote afwijkingen is gelegen in de invloed van 
de ventilatie op de bloedcirculatie. Ademhaling zowel als beademing 
veroorzaken een modulatie van het gepulsde stromingspatroon (hart
actie) van het bloed door de aorta (fig. 5). 

V ao 

tijd (s) 

fig. 5: Bloedstroomsnelheid door de aorta van een big, gemeten 
met een electromagnetische, intracorporale flowprobe. 
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Dit is een gevolg van een veranderend eind-diastolisch hartvolume 
(dit is de in het hart achter blijvende hoeveelheid bloed, die res
teert na een pompactie), welk een gevolg is van periodieke drukvariaties 
in de borstkas (Versprille, 1981). De fout in de cardiac output meting 
is afhankelijk van het moment waarop de injectie van de indicator in 
de ventilatiecyclus valt (de injectie-fase). Deze correlatie blijkt 
wanneer beide grootheden tegen elkaar uitgezet worden (fig. 6). 

RV 

(%) 

+20 

•• • • ••• ••••• • • • 
0+--------------·~------------------~~·~r----------------• • • 

• • • • • • • • •• • 

• • 
-20 

•••• • •• • • ••••• 

0 21T 
q)inj 

fig. 6: Relatieve verschil tussen de schatting van de cardiac 
output van een big, gemeten met de indicatordilutie
methode, en de gemiddelde waarde als functie van de 
injectie-fase. Het nulpunt van de injectie-fase is 
willekeurig gekozen (Jansen e.a., 1981). 

De resultaten rangschikken zich nu langs een kromme die globaal de 
modulatiecyclus volgt. Deze systematische afwijking in ogenschouw 
nemend ontsaat een schatting van de gemiddelde flow met een veel 
kleinere spreiding dan in figuur 4 het geval was. 

Het verband tussen deze grootheden is eenvoudig te verklaren. De periode
duur van de (door beademing opgelegde) modulatiecyclus is, in de 
experimentele situatie in Rotterdam, ongeveer gelijkwaardig aan de 
passagetijd van de curve. Dit heeft tot gevolg dat het tijdsinterval 
waarin het merendeel van de indicator de meetplaats passeert samen-
valt met eeP overwegend hoge of lage flow, waardoor ook een overeen
komstig afwijkend gemiddelde wordt gemeten. Dit effect is gesimu-
leerd in een stromingsmodel, waarin alleen de ventilatiemodulatie 
werd verdisconteerd (fig. 7). Het stromingpatroon bestond uit de 
superpositie van een constante stroming en een sinusvormige variatie 
(zie VI). In figuur 7 is duidelijk het verband te zien tussen het 
het oppervlak onder een dilutiecurve en het moment waarop de meting 
in de cyclus van de flowvariatie valt. Voor hogere frequenties, 
zoals bijvoorbeeld de hartfrequentie, is sprake van een uitmiddelings 
effect. 
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fig. 7: Verband tussen indicatorcurve (I) en flowcurve (II). 
a) Indicatorpassage tijdens een relatief hoge flow .. 
b) Indicatorpassage tijdens een relatief lage flow. 
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a) Inleiding. 
Veel onderzoekers hebben in de loop der jaren getracht een mathematische 
beschrijving te geven voor de indicatordilutiecurves. De modellen 
die in de literatuur beschreven worden, zijn in een drietal catego-
riën onder te verdelen: 

- statistische modellen, 
- mengkamermodellen, 
- diffusie met drift modellen. 

In de volgende paragrafen zullen deze drie nader besproken worden. 

Bij de beschrijving van deze modellen wordt van een viertal aannames 
uitgegaan: 

- constante stroomsterkte, 
- volledige menging over de doorsnede van de vaten; de concentra~ 

tie is dus onafhankelijk van de plaats in een doorsnede van het 
vat, 

- het verschijningstijdstip valt samen met t = 0, 
- de oorspronkelijke concentratie van de rondstromende vloeistof 

was gelijk aan 0. 

Een grootheid waarmee de concentratiecurve C(t) gekarakteriseerd kan 
worden is het n-de moment van de curve: 

foo tn C(t) dt 
0 

/" C(t) dt 
0 

Zo is het eerste moment ~l per definitie gelijk aan de gemiddelde 
looptijd ( GLT). 

b) Statistische modellen. 

(10) 

Bij dit type modelbeschrijving wordt van de gedachte uitgegaan dat de 
concentratie-curve C(t) te beschouwen is als een ongenormeerde kans
dichtheidsfunctie voor de looptijden van de indicatordeeltjes. De 
dispersie van de deeltjes is te beschouwen als een statistisch proces. 
Derhalve wil men C(t) benaderen met behulp van een statistische 
verdeling. Dientengevolge hebben de parameters in de vergelijkingen 
geen fysische betekenis. Zij worden slechts gebruikt om de model
beschrijvingen op curves van uiteenlopende vorm te kunnen fitten 
(best-fit parameters). Twee van de meest gebruikte verdelingen zijn: 

- de gammafunctie, deze blijkt overeenkomst te vertonen met het 
mengkamermodel met N gelijkvormige mengkamers (zie IV-d). De 
concentratie wordt gegeven door: 

C(t) 

waarbij A
1

, a, en S nader te bepalen parameters Z1Jn, 
- de lognormale verdeling, hetgeen betekent dat de natuurlijke 

logaritme van de looptijd normaal verdeeld is. In dit geval 
geldt voor de concentratie: 

C(t) 
A2 

a t /2n exp(-

met A
2

, o en ~ wederom de best-fit parameters. 

( 11) 

(12) 
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c) Diffusie met drift modellen. 
Men kan zich de menging van de indicator in de bloedbaan voorstellen 
als een diffusieproces, gesuperponeerd op een lineaire drift. In de 
diffusie worden naast de moleculaire diffusie ook effecten verwerkt 
die een gevolg zijn van dispersie, turbulentie, stromingsprofielen 
en dergelijke. Het is daarom beter te spreken van een effectieve 
diffusie (Bogaard, 1980). Uit de diffusievergelijking: 

ac(x,t) 
at 

a2
c(x,t) 

Deff 2 
a x 

- V 
aC(x,t) 

at 

waarbij Deff = effectieve diffusiecoëfficient, 
v = driftsnelheid van de deeltjes, 

(13) 

zijn afhankelijk van de randvoorwaarden een tweetal oplossingen af 
te leiden: 

-de Eerste Passage-Tijd verdeling (EPT), 
-de Local Density Random Walk verdeling (LDRW). 

Parameters die in beide modellen voorkomen zijn: ~ die de looptijd 
van het mediane deeltje voorstelt en Ä de zogenaamde scheefheids
parameter. Deze laatste grootheid is evenredig met de verhouding van 
het indicatortransport door drift respectievelijk door diffusie. De 
samenhang met de effectieve diffusiecoëfficient Deff wordt gegeven 
door: 

À 

V XO 

2 Deff 

Hierin is x
0 

de afstand tussen injectie en meetplaats. 

(14) 

Bij de EPT-verdeling veronderstelt men dat de indicatordeeltjes de 
meetplaats slechts een keer passeren. Fysisch kan dat gesimuleerd 
worden door direct achter de meetplaats een indicator-absorberend 
medium neer te zetten of door gebruik te maken van een indicator
absorberende detectie-meetcel. De concentratiecurve wordt nu beschre
ven door (Bogaard, 1980): 

( 15) 

met À zie (14), 
~ de mediane looptijd. 

Voor de gemiddelde looptijd (GLT) geldt: 

GLT = ~ (16) 

In het LDRW-model kunnen de indicatordeeltjes na het passeren van de 
detectieplaats onder invloed van diffusie terugspringen en dus de 
meetplaats herhaald passeren. Voor de concentratie-tijd registratie 
is nu af te leiden (Bogaard, 1980): 

(17) 

met À en~ als in (15), 
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terwijl voor de gemiddelde looptijd (GLT) geldt: 

GLT = ll (1 + ~) (18) 

d) Mengkamer-modellen. 
Beschouw een ideale mengkamer (fig. 8): dit is een star volume (V) 

m waarover alle binnenkomende vloeistof zich momentaan en homogeen 
verspreidt. 

F(t) 

C. (t) ------, 1n 

MENGKAMER 

VOLUME: V 
m 

F(t) 

c "t(t) 
Ul 

fig. 8: Schematische weergave van een ideale mengkamer. 

Voor de massabalans van de indicator geldt: 

V JJJ dCd:) de+ Af! C(t) (~(t)·~) df 0 (19) 
m 

Hieruit volgt voor de mengkamer de differentiaalvergelijking: 

V 
m 

F(t) 

dC . t( t) 
Ul 
dt =- [C .t(t) - C. (t)] u1 1n 

Wanneer momentaan in de mengkamer geinjecteerd wordt (hoeveelheid 
M .. ) en de concentratie van de ingaande vloeistof gelijk aan 0 
gê~teld wordt, dan geeft dit als tijbehorende randvoorwaarde: 

C .t(O) 
Ul 

Dit stelsel is 

met T 
m 

c . t ( t) 
Ul 

V 
m 

F 
c 

op 

= 

M .. 
2.!!.J. 

V 
m 

te 

M. 
1nj 
V 

m 

lossen in geval van een stationaire 

t 
exp(- ---) 

t 
m 

mengkamer-tijdconstante. 

stroming 

(20) 

(21) 

(F 
c 

(22) 

Voor de ontwikkeling van een mengkamermodel, stelt men zich voor dat 
de menging van de indicator plaatsvindt in een aantal van deze ideale 
mengkamers in serie, gesitueerd tussen injectie en meetplaats. Voor 
de concentratie CN(t) na N gelijkvormige mengkamers geldt (von Reth, 
1978): 

M .. 
1 nJ -:--__:1::.._~ 
F (N-1)! 

c 

(23) 

'm 

) : 
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De gemiddelde looptijd is in dit geval: 

GLT N 1 
m ( 24) 

Wanneer er sprake is van N mengkamers met verschillende volumina Vk, 
dan geldt (van Reth, 1978): 

N V (N - 2) 

___!__) ] c ( t) M. l:: [N 
k 

exp(-N' lnj 
k=l 1k 

II (Vk - Vl) 
1=1 

waarbij index 1 ongelijk is aan index k, 

vk 
1k = ~ = tijdconstante van mengkamer k. 

c 
Voor de gemiddelde looptijd geldt: 

N 
GLT = l:: T 

k=l k 

( 25) 

(26) 



- 15 -

V HET MENGKAMERMODEL MET N GELIJKVORMIGE MENGKAMERS (variërende stroomsterkte). 
=================~=========================================================--

Onder omstandigheden van een niet constante stroomsterkte blijkt de meng
kamerbenadering het meest geschikt om de fase-effecten te bestuderen. 
Voor de mathematische beschrijving wordt verondersteld dat het gedeelte 
van het stromingsmodel tussen injectie en meetplaats te scheiden is in: 

- een ideaal menggedeelte, bestaande uit N in serie geschakelde, 
gelijkvormige mengcompartimenten, elk met een mengvolume V , 

- een ideaal transportgedeelte, hetgeen men zich voor kan st~llen 
als een buis waar de vloeistof als een prop doorheen stroomt 
(plug-flow of prop-stroom). Dit transportgedeelte wordt gekarak
teriseerd door een looptijd T

1
: de tijd die ieder indicatordeeltje 

nodig heeft om dit stuk te passeren. 
In deze configuratie is alleen het stelsel mengkamers verantwoordelijk 
voor de verdunning van de indicator. Schematisch kan dit model als volgt 
weergegeven worden (fig. 9): 

INJECTIE 
To 

MENG-
KAMER 

MENG-
Tl KAMER 

MENG
KAMER r-

1 2 ------ r----DETECTIE 

waarbij: 

N 

fig. 9: Schematische weergave van het mengkamermodel met 
N gelijkvormige mengkamers in serie. 

N 
I: 

i=O 
To 

1 
totale looptijd 

De verdeling van de totale looptijd Tl over de deellooptijden To is 
willekeurig. In principe wordt gekozen voor de situatie waarin:

1 

T 
0 

T 0 0 
1 

(27) 

(28) 

Het transportgedeelte wordt dus in zijn geheel voor de eerste mengkamer 
verondersteld. 

Voor iedere mengkamer is, analoog aan vergelijking (20), een differen
tiaalvergelijking op te stellen: 

met Co 
1 

V dC 0 ( t) 
m 1 

F ( t) dt 
- [Co (t) - Co 

1
(t)] 

1 1-

concentratie in mengkamer i. 

(29) 

In geval van een oneindig snelle, pulsvormige injectie, voor het trans
portgedeelte (looptijd T ) wordt aan dit stelsel differentiaalvergelijkingen 
de volgende beginvoorwaa~de toegevoegd: 



M .. 
lnJ 
V 

m 

- J6 -

met M. . = totale massa van de geïnjecteerde indicator. 
lnJ 

(30) 

In geval van een stationaire stroomsterkte F is de oplossing van dit 
stelsel analytisch bepaald. Zo geldt voor decconcentratie achter de N-de 
mengkamer een vergelijking die analoog is aan vergelijking (23) met dien 
verstande dat nu het verschijningstijdstip niet op t = 0 maar op t = ,

1 
valt: 

T 

V 
m 

m F 
c 

M .. 1 (t--rl)(N-1) t-<1 
2.!U -:-----:-- ------- exp (- -----"-) 

F (N-1)! N T 
c T m 

m 

Bij een instationaire stroming F(t), is meestal geen eenvoudige, ana
lytische uitdrukking voor de concentratie achter de N-de mengkamer af 
te leiden. Het stelsel differentiaalvergelijkingen moet dan numeriek 
opgelost worden. 

Als benadering voor de modulatie in de tijdsafhankelijke flow in vivo 
wordt aangenomen dat deze te beschrijven is door: 

F 
r 

F 
V 

F 
m 

Het stelsel vergelijkingen (29) is dimensieloos te schrijven via: 

waarbij T m 

Samen met 

t - '1 '1 
t* '1 * 

t 'm m 

V 
C* c m 

w* 
M. 

w t m 1nj 
V 

m 
F 

m 

(30) en (32) geeft dit: 

dC.*(t*) 
1 

dt* - [1 +Fr sin(w*(t* + , 1*) + ~F)] 

C *(t*=O) = 1 
1 

[C.*(t*) - C. *(t*)] 
l l-1 

Dit stelsel differentiaalvergelijkingen kan successievelijk numeriek 
opgelost worden. De (berekende) waarde voor de indicatorconcentratie 

(31) 

(32) 

(33) 

(34) 
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in de voorafgaande mengkamer dient hierbij als invoerparameter. Op deze 
wijze is de concentratie achter iedere mengkamer C.*(t*) op discrete 
tijdsintervallen te bepalen, waarmee ook het opper~lak (I*) onder de 
(van de dimensieloze tijd afhankelijke) curve numeriek te berekenen is. 
Dit oppervlak hangt samen met oppervlak onder de oorspronkelijke curve (I) 
volgens: 

I /"' C( t) dt 
tl 

T 
m 

M .. 
lnJ 
V 

m 
/"' C*(t*) dt* 

0 

A 

T 
m 

M .. 
lnJ I* 
V 

m 
(35) 

Toepassen van vergelijking (9) levert een schatting Fm voor de gemiddelde 
stroomsterkte F . Hiermee is het relatieve verschil RV te bepalen: 

m 

A 

F - F 
RV 

m m 
F 

(36) 100% 
m 

Substitutie van (9) en (35) levert: 

RV 
1 

(I* - 1) 100% (37) 

De looptijd Tl kan verdisconteerd worden in de injectie-fase ~·n· l,J 
Injectie voor het transportgedeelte (met looptijd Tl) op het moment dat 
de flow een fase ~F heeft, komt overeen met injectie in de eerste meng
kamer op het moment dat de flow een fase ~F, 2 heeft met: 

~F,2 = ~F + WTl = ~inj (38) 

In dit geval is w de hoekfrequentie van de flowvariatie. 

Ter illustratie volgen hieronder nog de resultaten van een serie bere
keningen. In deze figJ.ren is RV uitgezet als functie van respectieve
lijk: 

- de 
- de 
- de 

voor een 
Uit deze 

- RV 
- RV 
- RV 
- RV 

injectie-fase ~in·· 
relatieve amplituae F van de flow-modulatie, 
dimensieloze frequentie w* van de flow-modulatie, 
3-mengkamer model. 
figuren blijkt dat: 
bij benadering lineair is met de relatieve amplitude, 
voor een bepaalde frequentie een maximum heeft, 
voor toenemende frequenties naar 0 nadert, 
als functie van de fase, globaal de variatie-curve volgt. 



+100 

RV 

(%) 

r 
0 

-100 

0 

-100 

RV 

(%) 

i /.:: 
/./ ;.:.-,. ~ 

0 

-100 
0 

+100 

RV 

(%) 

r 
0 

-100 
0 

- 18 -

~inj ~ 0 

F 1 
r 

+100 

RV 

(%) 

1 
0 

-100 
0 

w* ~ 0.6 

<1> •. ~ 0 ~ ---·-----lOJ ----

~· 6 

--------· <l>inj ~ 5"~ / -----· . ~ 
-=·~· ·--

_"/·---·--·--4 
<I> ~ - n 
inj 5 

---- F r 

a) Relatieve verschil RV als functie van de relatieve amplitude F . 
r 

<1>. ~ 0 
1nj 

+100 

RV 

(%) 

I 
0 

F 
r 

F : 0.4 
r 

<1> •. ~ 0 
~ lOJ 

...-•-· ... / y•............ • .............. . 
/"._ .~·-==·=---·· 

1 

-100 +--.-~-.........-..---.-~--......-..--............ -.........-............ ~--+ 
---w* 3 0 w* 

3 

b) Relatieve verschil RV als functie van de dimensieloze frequentie w*. 

w* : 0.6 Ft': 0.4 

~ F~ : 0.4 

inj 

c) Relatieve verschil RV als functie van de injectie-fase ~ ... 
lnJ 

fig. 10: Resultaten van een serie berekeningen van de percentu
ele afwijking van een flowschatting bepaald met de 
indicatordilutiemethode ten opzichte van het werkelijke 
gemiddelde. Deze berekeningen zijn uitgevoerd met een 
mengkamermodel met 3 gelijkvormige mengkamers. 
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VI DE OPSTELLING. 

a) Beschrijving. 
In fig. 11 is schematisch het principe van de opstelling getekend. 
Hierin zijn 2 delen te onderscheiden: 

-het stromingscircuit, 
- het signaalcircuit. 

1\ ------. 

'l/ / ZUIGER
POMP 

FASE I 
: 

~ FLOW 

: 
C 0 M P U T E R 

'- '7 
KRAAN 

....- SCHRIJ-
VER 

·-
BASIS-

CONC. 
CENTRIFUGAAL-tL POMP 

~ 

i 
THERMOSTAATBAK 

• 
INJECTIE 

-

CONCEN-... 
TRATIE r-

-TEMPE-
RATUUR 

,_ 

rr d 

j 

fig. 11: Schematische weergave van de meetopstelling. 

MENG-

KAMER 
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Het stromingscircuit is feitelijk een gesloten systeem. Vanuit een 
gethermostateerde bak (18 graden C) wordt de vloeistof (0.1 g% NaCl) 
door een stelsel aaneengesloten, stugge, doorzichtige P.V.C. slangen 
gepompt. Het volume van de thermostaatbak (ong. 70 L) is zo groot in 
relatie met de gemiddelde stroomsterkte (1- 5 L/min), dat er geen 
recirculatie optreedt bij een indicatordilutie meting. Voor de 
indicatorverdunningsmethode is dit stromingsmodel daardoor te 
beschouwen als een open systeem. Dankzij dat relatief grote volume 
blijft ook de zoutconcentratie van de circulerende vloeistof (de 
basisvloeistof) nagenoeg constant, ondanks veelvuldig injecteren. 

Als instationair stromingspatroon is gekozen voor een sinusvormig 
gemoduleerde flow: een constante stroming waarop een sinusvormige 
variatie is gesuperponeerd (zie (32)): 

F(t) = F + F sin(wt + ~F) 
m v 

Zo'n patroon is simpel mathematisch te beschrijven, betrekkelijk 
eenvoudig te realiseren terwijl het een grote gelijkenis vertoont 
met het flowmodulatiepatroon in vivo (zie III). Om deze 
stromingsvorm te realiseren worden twee pompen gebruikt: 

- een centrifugaalpomp waarmee de vloeistof met een constante 
snelheid rondgepompt wordt. Deze is met de hand instelbaar 
(0- 5 L/min), 

- een zuigerpomp die zorg draagt voor de modulatie. Hiervan is 
de slag (moeilijk) en de frequentie (eenvoudig) instelbaar. 

(32) 

In deze configuratie bleek de centrifugaalpomp gevoelig te zijn voor 
de drukvariaties in het systeem die door de sinuspomp veroorzaakt 
worden. Om deze drukafhankelijkheid te reduceren is tussen de twee 
pompen een kraan (stromingsweerstand) gemonteerd. Hiermee wordt de 
druk in het stromingscircuit kunstmatig verhoogd, waardoor de druk
variaties die de zuigerpomp produceert, relatief minder van belang 
worden. Het resulterende stromingspatroon kan worden gemeten met een 
electramagnetische flowmeter (TRANSFLOW 600). Het resultaat van zo'n 
meting is te zien in figuur 12. Met het huidige pompenstelsel zijn 
acceptabele flowcurves te realiseren, wanneer de frequentie van de 
variatie ligt tussen de .2 - 1 Hz. 

Als indicator is een 0.5 g% NaCl-oplossing gebruikt in een 
basisvloeistof van 0.1 g% NaCl. Deze vloeistof wordt vlak voor de 
mengkamer geinjecteerd, met behulp van een pneumatisch aangedreven 
injectiespuit. Vlak na de mengkamer wordt de verandering van de 
zoutconcentratie van de circulerende vloeistof bepaald, door meting 
van het geleidingsvermogen. Op dezelfde plaats wordt ook de 
temperatuur van de vloeistof met een thermistor bepaald. Dit is 
noodzakelijk omdat het geleidend vermogen zeer sterk temperatuur
afhankelijk is (zie appendix I). Om het verloop van de zout
concentratie van de basisvloeistof bij te houden wordt continu het 
geleidingsvermogen van de vloeistof in de thermostaatbak gemeten met 
een conductivitymeter (RADIOMETER, type CDM 3). 

De meting van een tweetal grootheden (concentratie van de vloeistof 
en fase van de flow) worden hieronder nader toegelicht. 
Zoals al eerder vermeldt, wordt de concentratie bepaald uit het 
geleidingsvermogen van de vloeistof. Om dit te meten wordt een 
meetcel gebruikt, die bestaat uit een tweetal onderling geisoleerde, 
roestvrij stalen ringetjes (doorsnede 4 mm, breedte 1 mm). De 
concentratie (en dus het geleidend vermogen) van de zoutoplossing 
die langs deze ringetjes stroomt, bepaalt de electrische weerstand 
tusen deze electrodes. 
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tijd (s) 3 

fig. 12: De instationaire flow gemeten met de 
electramagnetische flowmeter en gesampled door de 
computer. De getrokken lijn is de beste aanpassing 
aan de flowcurve van de functie uit vlg. (32). 

Deze weerstand wordt gemeten door de meetcel op te nemen in een 
wisselstroom Wheatstonebrug (fig. 13). 

V. 
1n 

fig. 13: Brugschakeling waarmee de weerstand van de meetcel 
gemeten wordt. 

Voor deze schakeling geldt (indien de impedantie van de voltmeter ~ 

is): 

Wanneer de concentratie toeneemt: 

C = c0 + óC 

V. 
1n 

(39) 

(40) 

----
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daalt de impedantie van de meetcel: 

z 
e 

Z - t:J.Z 
eO e 

Wordt dit in de vorige vergelijking gesubstitueerd, dan geldt, in 
eerste orde benadering (t:J.C << c0) voor de spanningstoename f:J.V "t' 
die ontstaat ten gevolge van de impedantieverandering f:J.Ze: Ul 

f:J.V "t Ul 
( t:J.Z « Z 

0
) 

e e 

Nu geldt dat het specifieke geleidingsvermogen K (zie appendix I) 
bij benadering recht evenredig is met de concentratie, zodat de 
impedantie van de meetcel omgekeerd evenredig is met de 
concentratie: 

z 
e 

met K1 = constant. 
In eerste orde benadering wordt de impedantie-afname (t:,.Z ) ten 

e 
gevolge van de concentratietoename (t:J.C) gegeven door: 

f:J.Z 
e 

( 41) 

( 42) 

(43) 

(44) 

Aangezien f:J.Ze in eerste orde dus evenredig is met t:J.C betekent dit 
dat in dat geval ook de gemeten spanningsteename t:J.Vuit evenredig is 
met de concentratietoename. 

De fase van de flowvariatie op het moment van injecteren wordt als 
volgt bepaald. De sinusvormige beweging van de zuiger ontstaat door 
de eenparig roterende beweging van de aandrijfmotor via een krukas 
om te zetten in een lineaire beweging. Op de rotatieas van de 
aandrijfmotor is een lineaire eenslagspotmeter zonder afslag 
gemonteerd. Door deze als spanningsdeler te gebruiken ontstaat een 
zaagtandspanning (fig. 14). 

5 

V 
potm 

(V) 

t 

0 
0 

~-••tijd (s) 

fig. 14: Uitgangsspanning van de spanningsdeler. 

6 
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De spanningsval in dit signaal, die ontstaat wanneer de potmeter 
zijn omslagpunt passeert, is een nauwkeurig detecteerbaar 
referentiepunt. De periodetijd tp van de variatie in het flowpatroon 
is gelijk aan de tijd die verloopt tussen 2 van dit soort 
spanningsdalingen. De fase van de potmeter op het moment van 
injectie wordt bepaald uit het tijdsinterval tussen de laatste 
spanningsdaling en injectie ( ~t) en de periodetijd tp (vgl. (45)): 

~t 
<IJ = 2TT t potm 

p 

Doordat het omslagpunt van de potmeter niet samenvalt met de 
nuldoorgang van de sinus door de flowvariatie, moet hiervoor 
gecorrigeerd worden. Dit gaat als volgt. Gedurende exact een 
stijgende flank van het potmetersignaal wordt het signaal 
van de flowmeter gemeten (fig. 15). 

100 

F(t) 

(ml/s) 

0 

3 

V potm 

(V) 

! 

• • • = FLOWMETER 

- = SINUS-FIT 

-6111 0 
---tnowm 

2w - llt 

(45) 

fig. 15: Signalen afkomstig van de potmeter en de flowmeter 
gedurende een periode. 

Door de meetpunten van de flowmeter wordt met behulp van een 
kleinste kwadratenmethode de best passende sinusvormig gemoduleerde 
functie (vgl. (32)) bepaald. De uit de parameterschatting volgende 
waarde van ~<ll is het faseverschil tussen de signalen van de potmeter 
en de flowmeter: 

~<ll = <llpotm - <llflowm 
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Het blijkt dat de waarde van dit faseverschil afhankelijk is van de 
frequentie en de amplitude van de stromingsvariatie. Waarschijnlijk 
is dit een gevolg van het feit dat de bepaling van ~~ zeer sterk af
hankelijk is van de mate waarin de flowvariatie op een sinus lijkt. 
Naarmate de frequentie hoger wordt is dit steeds minder het geval. 
Ook de reproduceerbaarheid van de meting bleek beperkt. Bij herhaald 
meten bleken variaties van 0.2 rad. voor te komen. 
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b) Keuze van de parameters van het stromingsmodel. 
Waar mogelijk is getracht de grootheden te schalen naar de in vivo 
situatie. De belangrijkste eisen die daarbij aan het stromingsmodel 
gesteld werden zijn: 

- een goede menging van injectie- en basisvloeistof tussen 
injectie- en meetplaats, 
een volume dat zo goed mogelijk in overeenstemming is met de 
in vivo situatie, 

- een verhouding van de totale tijdconstante van het mengsysteem 
en de periodeduur van de modulatie die vergelijkbaar is met de 
in vivo situatie. Deze tijdconstante wordt naast het totale 
mengvolume mede bepaald door de stroomsnelheid, 

-een relatieveamplitude van de flowvariatie van maximaal 50%. 

Slechte menging komt tot uiting in storingen op de opgenomen 
indicatorcurve (fig. 16 en fig. 17). 

C(t) 

(g%) 

r 

0~~~~-r-T~~~~~~~~~~~~-r~~-+ 

0 tijd (s) 3 

fig. 16: Voorbeeld van een indicatordilutiecurve in geval van 
een goede menging tussen injectie- en 
basisvloeistof. 

Voor het mengcompartiment is gekozen uit een aantal beschikbare 
volumina. Daarbij dient men zich te realiseren dat de menging 
behalve in de mengkamer ook gedeeltelijk plaatsvindt in het aan- en 
afvoergedeelte. Slechts een mengkamer bleek de menging redelijk te 
verzorgen. Deze had een volume van ongeveer 40 ml. Inclusief aan- en 
afvoerslangen, die zo kort mogelijk gehouden zijn, kwam het totale 
volume tussen injectie- en meetplaats op ongeveer 60 ml. Het 
overeenkomstige volume bij de in vivo metingen is ongeveer 40 ml. 

De passage-tijden van de dilutiecurves in de experimentele situatie 
in Rotterdam zijn in de orde van grootte van 6 seconden. Dit komt 
overeen met de duur van een beademingscyclus. Zoals al eerder betoogd 
bleek het pompenstelsel enkel redelijke sinusvormige variaties te 
produceren met een periodetijd van 1 - 5 seconden. Het gemiddelde 
flow-niveau diende hieraan aangepast te worden, opdat het systeem 
curves produceerde met passagetijden die hiermee overeenkwamen 
(1- 3 sec.). 
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-------1·~ tijd ( s ) 
3 

fig. 17: Voorbeeld van een indicatordilutiecurve in geval 
van een slechte menging tussen injectie- en 
basisvloeistof. 

Aan deze schaling hoeft echter geen al te grote waarde gehecht te 
worden. Het zijn namelijk niet de absolute grootheden die bepalend 
zijn voor het fase-effect, maar de verhouding tussen de verschillende 
grootheden, zoals: 

- amplitude van de variatie ten opzichte van het gemiddelde 
stromings niveau, 

- de periodetijd van de variatie ten opzichte van de passage
tijd van de indicatorcurve (overeenkomend met de dimensieloze 
frequentie) , 

hetgeen ook blijkt uit de mathematische beschrijving van het fase
effect (zie V) . 

De keuze van de zoutconcentratie van de basisvloeistof is volkomen 
willekeurig. Vanwege de flowmeter en het systeem waarmee het gelei
glngsvermogen gemeten wordt is een geringe zoutconcentratie noodzakelijk. 
Om corrosie-verschijnselen in de opstelling zo veel mogelijk te voor
komen is gekozen voor een concentratie van 0.1 g%. De injectieconcen
tratie is meestal gelijk aan 0.5 g%. 

c) Plaats van de computer in de opstelling. 
De computer genereert de spanning waarmee het injectie-systeem geactiveerd 
wordt. Dit injecteren gebeurt in de fase-experimenten gericht. De vari
atiecyclus wordt hierbij verdeeld in een aantal (meestal 25) gelijke 
intervallen. Op ieder van deze momenten in de cyclus vindt een injectie 
plaats, De volgorde waarin deze geselecteerd worden, wordt bepaald door 
de computer aan de hand van een software (semi-) random number generator. 
Na iedere injectie wordt een curve gesampled waarvan de computer ver
schillende grootheden bepaald, zoals: het oppervlak, het verschijnings
tijdstip, de halfwaarde tijd en dergelijke. Deze gegevens worden voor 
later gebruik bewaard op disk. 

Daarnaast wordt de computer ook gebruikt, om de resultaten te verwerken, 
en de mathematische modellen door te rekenen. 
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d) Ontwikkeling van de opstelling. 
De zojuist beschreven opstelling is ontstaan in de loop van het 
project. Met name enkele ijkmetingen (zie VII-b) zijn verricht in 
een iets andere configuratie. Oorspronkelijk vond de indicator
menging plaats in een lang stuk slang tussen injectie- en meet
plaats. De mengkamer werd pas later aangebracht om het model meer 
in overeenstemming te brengen met de in vivo situatie. Ook de zout
concentratie van de basisvloeistof is later aangepast. Hiervoor was 
in eerste instantie gekozen voor een fysiologische zoutoplossing. 
De concentratie van de injectievloeistof varieerde in deze situatie 
van 5 - 20 g%. Daar waar resultaten gebruikt worden die met de 
oorspronkelijke opstelling gemeten zijn, wordt dit vermeld, door op 
te merken dat de metingen verricht zijn in de opstelling zonder 
mengkamer. In beide opstellingen is (via de dilutiecurve) controle 
op de menging uitgevoerd. 
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VII EXPERIMENTEN EN RESULTATEN. 
=========================== 

a) Inleiding. 
Om de Stewart-Hamilton methode te kunnen toepassen zijn een 
tweetal aannamen geintroduceerd: 

- volledige menging over de doorsnede van de slang op de 
plaats waar gemeten wordt, 

- stationaire stroomsterkte. 
Voor dit geval was afgeleid: 

F 
c 

0 

M .. 
lnJ 

/" C(t) dt 

Voor de massa van de geïnjecteerde indicator M. . geldt: 
lnJ 

( 8) 

M .. 
lnJ 

V .. C .. 
lnJ lnJ 

(47) 

met C .. 
v~n~ 
lnJ 

injectieconcentratie, 
injectievolume. 

De concentratiecurve wordt bepaald door het geleidingsvermogen van 
de vloeistof te meten met een wisselstroom Wheatstonebrug. Deze is 
in evenwicht gebracht voor de concentratie van de basisvloeistof. 
Aangenomen wordt dat de concentratietoename recht evenredig is met 
de toename van de spanning aan de uitgang van de brug (vgl. (42) en (44)): 

~C(t) = A ~V .t(t) 
Ul 

met A ijkfactor, 
~c c - c

0
, 

c0 concentratie van de basisvloeistof, 
~Vuit Vuit - Vuit,O• 

(48) 

Vuit 0 = spanning van de brug bij C = c0 . 
Dit is slechts bij benadering waar. All~reerst is het verband 
tussen geleidend vermogen en concentratie van een vloeistof niet 
lineair (zie fig. 18 en appendix I). Dit verband mag slechts over 
een beperkt gebied gelineariseerd worden. 
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fig. 18: Het equivalent geleidingsvermogen voor NaCl, 
als functie van de temperatuur voor verschillende 
concentraties. 
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Ten tweede is de spanningstoename van de meetbrug enkel voor 
kleine veranderingen evenredig met de impedantieverlaging van de 
meetcel. Daarom kan men zich afvragen in hoeverre vergelijking 
(48) geldig is. Om dit te testen zijn een aantal metingen in een 
stationaire stroming gedaan. Daarbij werd de methode gebruikt in 
afhankelijkheid van: 

-de injectieconcentratie C .. , lnJ 
-de (constante) stroomsterkte Fe. 

Uit deze experimenten kan dan tevens de ijkconstante uit ver
gelijking (48) bepaald worden. Deze experimenten worden beschreven 
in de eerstvolgende paragraaf (VII-b). 

Uit de aannamen volgt tevens dat de indicatorverdunningsmethode 
slechts geschikt is om de stroomsterkte in een stationaire 
stroming te bepalen. Wordt deze methode desondanks toegepast in 

A 

een tijdsafhankelijke stroming, met de bedoeling een schatting F m 
te krijgen voor de gemiddelde stroomsterkte F , dat moet men m A 

bedacht zijn op mogelijk grote verschillen tussen F en F . Dit m m 
verschil is afhankelijk van (zie V): 

- de relatieve amplitude, 
- de verhouding van de periodeduur van een variatie cyclus en 

de passagetijd van de indicator, die uit de curve wordt 
afgelezen (overeenkomend met de dimensieloze frequentie), 

- de injectie-fase. 
In de experimenten is getracht het effect van deze drie grootheden 
te meten. Daarnaast is een poging gedaan, de effecten te 
beschrijven met behulp van een mengkamermodel (zie V). Hoe de 
parameters, die nodig zijn om met dit model te kunnen rekenen, 
verkregen worden wordt besproken in paragraaf VII-c. 
De metingen in een varierende stroomsterkte zijn tenslotte 
weergegeven in paragraaf VII-d. 

b) Testmetingen in een stationaire stroomsterkte. 
De eerste testmetingen die gedaan zijn vormden een controle op de 
reproduceerbaarheid van het systeem. Hierbij werd in een constante 
stroomsterkte, een vaste hoeveelheid indicator (.99 ml., .8 g%) 
geinjecteerd. Bij iedere meting werd het oppervlak (OPP) onder de 
curve bP-paald. Figuur 19 toont de spreiding van de resultaten rondom 
de gemiddelde waarde. Hieruit blijkt dat het oppervlak onder de 
dilutiecurve binnen 2% nauwkeurig bepaald wordt. 
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fig. 19: Percentuele verschil van het oppervlak onder 
de dilutiecurve rondom het gemiddelde, bij 
herhaald injecteren in gelijke omstandigheden. 

100% 
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Daarnaast ZlJn nog een tweetal ijkmetingen verricht. In de 
Stewart-Hamilton formule (afgeleid uit (8), (47) en (48)): 

F 
c 

A 

V .. C .. 
lnJ lnJ 

"' J t::.V .t(t) dt 
o Ul 

zijn een aantal lineaire relaties terug te vinden. Twee daarvan 
zijn: 

- lineair verband tussen 

- lineair verband tussen 
0
f"' t::.vuit(t) dt en cinj' 

1/ I"'t::.v .t(t) dt en F . 
0 Ul C 

1) Wanneer in een vaste, stationaire stroming met verschillende 
concentraties C .. geinjecteerd wordt en daarbij het oppervlak 

1nJ 
onder de dilutiecurve wordt gemeten, dan moet er een evenredig 

(49) 

verband bestaan tussen c .. en dit oppervlak. Om rekentechnische lnJ 
redenen is een verband gezocht van de vorm: 

(50) 

met RC 1 = richtingscoefficient, 
Y

0 1 = passeerhoogte. 
De passeerhoogte Y0 1 zou 0 moeten ZlJn, terwijl de 
richtingscoefficient RC 1 samenhangt met de ijkfactor A (vergelijking 
(48)) volgens: 

A 
V .. 

lnJ 
RC 1 Fe 

(51) 

Figuur 20 toont het resultaat van zo'n meting, die gedaan is in de 
opstelling zonder mengkamer. 
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fig. 20: Meting van het oppervlak onder de indicatorcurve als 
functie van de injectieconcentratie. 



+5 

RV 

( %) 

- 31 -

Figuur 21 toont de afwijking van de resultaten ten opzichte 
van het beste lineaire verband. 

RV = OPP - L 100% 
L 

0 

met L = overeenkomstige 
waarde volgens 
lineair verband. 

-5 
0 

+ 

c. . (g%) 
lnJ 

+ 

20 

fig. 21: Percentuele afwijking van de meetresultaten ten 
opzichte van het lineaire verband uit fig. 20. 

Uit deze resultaten blijkt dat er inderdaad een lineair 
verband bestaat tussen het oppervlak onder de dilutiecurve 
en de injectieconcentratie. De afwijking van Y0 2 en 0 valt 
binnen de spreiding. Gevolg hiervan- is dat er e~n evenredig 
verband is tussen de spanning van de brug (waarmee het 
geleidingsvermogen van de vloeistof gemeten wordt) en de
zoutconcentratie van de vloeistof. 

2) Wordt de indicatordilutiemethode toegepast bij 
verschillende waarden van Fe' dan moet (volgens de 
Stewart-Hamilton formule) ook het verband tussen de 
reciproke waarde van het oppervlak onder de curve en Fe 
evenredig zijn. Wederom is gezocht naar een lineair 
verband: 

1 

!
00 

!:!.V .t(t) dt 
0 Ul 

met RC 2 = richtingscoefficient, 
Y0 2 = passeerhoogte. 

Ook in'dit geval moet Y0 , 2 = 0 zijn. Het verband tussen de 
richtingscoefficient RC 2 en de ijkconstante A (vgl. (37)) 
luidt: 

A = RC2 V. . C. . 
lnJ lnJ 

Figuur 22 toont het resultaat van zo'n meting, terwijl 
figuur 23 weer de spreiding rondom het beste lineaire 
verband laat zien. Uit deze figuur blijkt dat de spreiding 
rondom dit verband kleiner is dan 2%. 

(52) 

(53) 



RV 

(%) 

1 
OPP 

(_!_) 
Vs 

0 
0 

fig. 22: 

~. 32 -

Fe (ml/s) 

Verband tussen de reciproke waarde 
oppervlak onder de dilutiecurve en 
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fig. 23: Percentuele verschil tussen de meetresultaten en 
het lineaire verband uit fig. 22. 

Beide metingen zijn herhaalde malen verricht. Het opvallendste 
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fenomeen bij deze herhalingen was dat de ijkfactor A niet 
constant bleef. Het verloop bleek over een dag bezien 
echter nihil te zijn. Dit kan geillustreerd worden door het 
experiment waarin de ijkconstante A, in de loop van de dag, 
3 keer met de eerste methode (zie VII-b-2) bepaald is. De 
hieruit te bepalen ijkfactoren zijn in onderstaande tabel 
gegeven. Deze meting is gedaan in de opstelling zonder mengkamer. 

nr. meting 

1 
2 
3 

ijkfactor [g%/V] 

0.067 + 0.002 
0.070 + 0.002 
0.069 + 0.002 

tabel 1: IJkfactoren, bepaald met de methode beschreven 
in VII-b-1, bij herhaald meten op dezelfde dag. 

Deze is binnen dit korte tijdsbestek dus nauwelijks veranderd. 
Een verklaring van het verloop van de ijkconstante over een 
langere periode zou corrosie kunnen zijn. Vermoedelijk vreet 
het zoute water (basisconcentratie 0.1 g%) de roestvrij stalen 
ringetjes waaruit de electrode is opgebouwd, toch enigszins 
aan. Door dit effect kan het oppervlak van de electrode 
veranderen (zowel in grootte als in vorm) hetgeen zijn 
weerslag heeft op de ijkfactor. 

De resultaten van beide beschreven methodes (verandering 
injectieconcentratie resp. verandering flowwaardel blijken 
vergelijkbaar indien de metingen op dezelfde dag worden 
uitgevoerd (zie tabel 2). 

meetmethode 

VII-b-1 
VII-b-2 

parameter ijkfactor [g%/V] 

0.0100 + 0.0003 
0.0097 + 0.0003 

tabel 2: Vergelijking van de ijkfactoren bepaald met 2 
verschillende meetmethodes (VII-b-1~en 
VII-b-2). 

Uit deze resultaten volgt dat de electrode telkens geijkt moet 
worden, wanneer een absolute meting wordt uitgevoerd. Deze 
ijking dient dan vlak voor of vlak na het experiment plaats te 
vinden. Met welke methode geijkt wordt, doet niet ter zake. De 
methode waarbij in verschillende stromingen gemeten wordt, geniet 
echter praktische voordelen. Dit omdat enerzijds de verwisseling 
van de injectievloeistof lastig is, anderzijds omdat op deze WlJZe 
vrij eenvoudig een flowmeter-ijking ingebouwd kan worden. In dit 
laatste geval wordt de naar de thermostaatbak terugstromende vloei
stof gedurende enige tijd opgevangen om de werkelijke flow-waarde 
te bepalen. 
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c) Bepaling van de mengkamerparameters. 
De voor de mathematische beschrijving (vgln. (34), (37) en (38)) 
benodigde mengkamer-grootheden zijn: 

N aantal mengkamers, 
tijdconstante van de mengkamer, 
looptijd, d.i. de tijd die de indicator nodig heeft om 
het transportgedeelte te passeren. 

Deze mengkamerparameters worden bepaald door in een constante 
stroomsterkte een dilutiecurve op te nemen en deze te fitten met 
vgl. (31). Dit gebeurt met een algemene kleinste kwadratenmethode. 
Een voorbeeld van een dilutiecurve en een 3-mengkamer aanpassing 
hiervan is te vinden in figuur 24. 
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4.5 

fig. 24: Gemeten dilutiecurve (bij constante stroomsterkte) ..... . 
en de beste aanpassing voor een 3-mengkamermodel ---. 

De bijbehorende resultaten staan in tabel 3. 

mengkamers F chi-sq T Tl V V tot OPP 
c m m 

2 98 962 0.19 0.61 19 39 1.15 
3 98 283 0.14 0.56 13 40 1.13 
4 98 521 0.11 0.51 11 43 1.12 

gemeten 98 0.48 1.15 

tabel 3: Resultaten van ne aanpassing van een dilutiecurve 
(bestaande uit 257 punten) voor een 2-, 3-,en 
4-mengkamermodel (zie fig. 24). 

Hierbij zijn: 
F stroomsterkte (ml/s), c 
chi-sq som van de kwadratische afwijking, 

tijdconstante van een mengkamer (s), 
looptijd transportgedeelte (s). 

GLT 

0.99 
0.96 
0.95 

0.98 
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volume van een mengkamer (ml), 
totale mengvolume: N*V (ml), 
oppervlak onder de diliTtiecurve (Vs), 
gemiddelde looptijd (s). 

De grootheid chi-sq is het best-fit criterium. Deze is het 
kleinst voor de beste aanpassing. Chi-sq wordt gedefinieerd als 
(zie appendix II): 

met 

Y.-M.(i~) 
chi-sq 

n 
!: 

i=1 

l l ..., 

a. 
l 

Y. gemeten waarde voor 
l 

aantal meetpunten, n 
Mi ( _Ê) modelwaarde, bij de 

i-de punt, 
a. standdaarddeviatie 

l 

het i-de punt, 

"beste" parameterset " voor het E• 

van een meetpunt. 

Voor deze berekeningen werd a. gelijk aan 0.025 mV genomen. Het 
l 

is namelijk gebleken dat de concentratie slechts bepaald is met 
een nauwkeurigheid van 2.5 - 3% (zie VII-b-2, tabellen 1 en 
2). Aangezien de gemiddelde uitgangsspanning van d8 brug 
ongeveer t.e V bedroeg (zie fig. 24, een concentratie van 
0.05 g% komt ongeveer overeen met een spanning van 3 V), 
volgt hieruit een meetfout van 0.025 mV voor de brugspanning. 
Voor de fit-procedure werd de bruguitslag niet omgerekend naar 
concentratie-eenheden. 

Zoals uit tabel 3 blijkt treedt er een optimum op voor chi-sq 
voor een bepaald aantal mengkamers (hier 3). Het is niet zo dat 
de fit beter wordt naarmate er meer mengkamers genomen worden. 
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het aantal mengkamers 
bepalend is voor de scheefheid van de dilutiecurve. Voor een 
1-mengkamer systeem is de curve volledig asymmetrisch 
(exponentieel). Naarmate het aantal mengkamers toeneemt, stijgt 
ook de symmetrie van de curve. 

Op grond van bovenstaande meting zou gekozen worden voor een 
3-rnengkamersysteem met een tijdconstante van 0.14 s. en een 
looptijd van 0.56 s. 

Om te controleren in hoeverre het mengvolume afhankelijk was 
van de stroomsterkte is de zojuist beschreven fit-procedure 
voor verschillende stroomsterktes uitgevoerd. Het resultaat 
staat in tabel 4. Hieruit mag geconcludeerd worden dat: 

- het totale mengvolume onafhankelijk mag worden genomen 
van de waarde van de stroomsterkte, 

- het systeem het nauwkeurigst te beschrijven is met behulp 
van een 3-mengkamer benadering. 

(54) 
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meting mengkamers F chi-sq T V V tot c m m 

1 2 98 962 0.19 19 39 
1 3 98 283 0.14 14 40 
1 4 98 521 l.ll ll 43 

2 2 84 1541 0.23 19 38 
2 3 84 323 0.16 14 41 
2 4 84 453 0.13 11 45 

3 2 68 1693 0.30 20 40 
3 3 68 187 0.21 14 43 
3 4 68 3594 0.17 12 47 

4 2 56 1074 0.34 19 38 
4 3 56 418 0.24 14 41 
4 4 56 1081 0.20 ll 44 

5 2 48 3030 0.42 20 40 
5 3 48 425 0.30 14 43 
5 4 48 niet convergent 

6 2 73 1646 0.30 22 43 
6 3 73 235 0.19 14 42 
6 4 73 281 0.16 11 46 

tabel 4: Resultaat van de aanpassingsprocedure bij 
verschillende stroomsterktes. 

d) Metingen in een niet constante stroomsterkte. 
Tijdens deze experimenten wordt de indicatordilutietechniek 
gebruikt in een varierende stroming om een schatting voor de 
gemiddelde stroomsterkte te bepalen. Als maat voor deze schatting 
wordt de reciproke waarde van het oppervlak onder de dilutiecurve 
genomen. Dit wordt vergeleken met de reciproke waarde van het 
oppervlak onder de dilutiecurve gemeten in een constante 
stroomsterkte, die even groot is al~ de gemiddelde waarde van de 
varierende flow. De voor de modelbeschrijving ((34), (37) en (38)) 
van belang zijnde stromingsparameters zijn: 

- w hoekfrequentie van de stromingsvariatie, 
- Fv = amplitude van de stromingsvariatie, 
- F = gemiddelde stroomsterkte. 

m 
De hoekfrequentie wordt bij de experimenten rechtsteeks gemeten. De 
beide andere flowparameters worden bepaald door gedurende exact een 
periode op equidistante tijdstippen het signaal van de flowmeter te 
sampelen. Door deze punten wordt met een lineaire kleinste 
kwadratenmethode een functie bepaald van de vorm: 

F( t) = Fm + F v sin( 'R + ~F) met 0 .::. <.R < 21T 

Hieruit volgen de stromingsparameters F en F . 
m v 

Ook in het geval van de varierende stroomsterkte is in eerste 
instantie de reproduceerbaarbeid getest. Dit is gedaan door in 
een sinusvormig gevarieerde flow herhaalde malen op dezelfde fase 
te injecteren. Hierbij is dan het oppervlak onder de dilutie
curve weer de gemeten grootheid. Dit experiment is voor drie 

(55) 
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verschillende fases herhaald. Figuur 25 toont de afwijking van de 
verschillende resultaten ten opzichte van het gemiddelde, voor een 
van de fases. 
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fig. 25: Percentuele afwijking van het oppervlak onder de 
indicatorcurve bij herhaald injecteren in een 
sinusvormig gemoduleerde flow op fase = 2/3 n rad. 

Hieruit blijkt dat in deze situatie het oppervlak onder de curves 
binnen 3% nauwkeurig wordt bepaald. De metingen die voor andere 
fases gedaan zijn gaven vergelijkbare resultaten. 

De werkwijze bij de fase-experimenten is als volgt. 
Allereerst wordt met de centrifugüalpomp (zie V) de gemiddelde 
waarde van de stroming (Fe) ingesteld, die gemeten wordt met de 
flowmeter. In deze constante stroming wordt een aantal keer 
geinjecteerd met een bekende zoutoplossing waarbij het oppervlak 
onder de dilutiecurve (OPPc) wordt bepaald. Tevens wordt zo'n 
dilutiecurve gefit aan het mengkamermodel (zie VII-d), waaruit als 
best-fit parameters verkregen worden: 

- het aantal mengkamers N, 
- de totale looptijd 'l' 
- de tijdconstante van de mengkamer 'm· 

Daarna worden, met de zuigerpomp (zie VI), frequentie en amplitude 
van de stromingsvariatie ingesteld. Van het ontstane flowpatroon 
worden de volgende grootheden bepaald (zie VII-d): 

-de hoekfrequentie w, 
- de amplitude Fm, 
-de gemiddelde waarde Fe. 

Voor deze situatie wordt ook nog het faseverschil (~~) tussen 
flowmeter en potmeter (zie VI) bepaald, omdat dit frequentie
afhankelijk bleek te zijn. Tenslotte wordt geïnjecteerd op 
verschillende momenten in de variatiecyclus, waarbij het oppervlak 
onder de dilutiecurve gemeten wordt (OPP ). Daarbij wordt ervoor 

V 
gezorgd, dat de fases van de injectie homogeen over het interval 
[0,2n> verdeeld zijn, de volgorde van deze fases is echter 
willekeurig. 

100% 
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Om de theoretische injectiefase te kunnen vergelijken met de 
gemeten injectiefase moet rekening gehouden worden met: 

- faseverschil ~~ tussen potmeter en flowmeter, 
- totale looptijd T • 

l 

De afwijking tussen flowschatting en werkelijk gemiddelde flow 
wordt berekend volgens: 

1 1 
F m 

OPP OPP F 
RV 

V c c 
F 

1 m 
OPP F c c 

De term F /F , die met de flowmeter gemeten wordt, is een 
correctief~ct8r. Het is namelijk gebleken dat de gemiddelde waarde 
van de stroomsterkte (Fm)' wanneer de zuigerpomp werkt, anders is 
dan het met de centrifugaalpomp ingestelde niveau (F ). 

c 

Figuur 26 toont het relatieve verschil uitgezet in de volgorde 
waarin gein~ecteerd is. 

+50 +---------._--------~------~~------~---------+ 

RV 

(%) 

1 0 • 

• • • 

• 

• • • • 
• • 

• • • • • 
• 

• • • • • • 

-50 +--------r------~~------~-------r--------+ 
0 

---• NUMMER 
25 

(56) 

fig. 26: Het relatieve verschil uitgezet als functie van het 
injectienummer. 

De meetpunten liggen met een duidelijk grotere spreiding dan in een 
constante stroomsterkte, willekeurig om de gemiddelde waarde. Deze 
spreiding verdwijnt echter geheel wanneer de meetresultaten 
gesorteerd worden naar de injectiefase (fig. 27). 

In figuur 27 zijn tevens de uitkomsten van de berekeningen met het 
mathmatische model uitgezet. De kruisjes geven de onnauwkeurigheden 
aan. De experimentele fouten in ~ .. en RV zijn bepaald uit de sprei
ding van de grootheden rondom hun1~~middelde waarde bij herhaald meten 
onder gelijkblijvende condities. 
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De experimentele fouten, die ontstaan door onzekerheden in de 
invoerparameters: w*, Tl en F , zijn grafisch geschat. Daarbij is 
gebrujk gemaakt van figuur 10~ 

+SOt--------4--------~-------4--------L--------+ 

RV 

(%) 

1 

+= gemeten 
+ = theorie 

fig. 27: Het relatieve verschil uitgezet als functie van de 
injectiefase. Voor de theoretische benadering is 
een 3-mengkamersysteem gebruikt, met een 
tijdconstaante van T = 0.19 s en een looptijd van 

m Tt= 0.73 S. 

Uit figuur 27 kan de conclusie getrokken worden dat het 
mengkamermodel in dit geval een redelijke voorspelling geeft van de 
resultaten. 

Deze meetserie i_s herhaald voor een drietal andere frequenb es. 
Aangezien in de experimentele situatie het variatiepatroon met een 
zuigerpomp wordt aangebracht, heeft dit tot gevolg dat ook de 
amplitude van de variatie verandert. Omdat de slag van de 
zuigerpomp slechts zeer lastig te veranderen is, blijkt het 
praktisch onhandig, frequentie en amplitude te ontkoppelen. De 
volgende figuren tonen de resultaten bij deze hogere frequenties. 
Zoals uit deze figuren blijkt, wordt. de mathematische beschrijving 
slechter, naarmate de frequentie hoger wordt. Dit kan veroorzaakt 
worden door het feit dat de flowcurves voor toenemende frequentie 
minder sinusvormig worden. De fout die hierdoor in de theoretische 
benadering ontstaat, is niet meegenomen in de onnauwkeurigheden. 
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+50+-------~----~-------L------~-----4 

RV 
+ = gemeten 
+ = theorie 

experimentele condities: F = 68 ml/s 
Fm = 20 ml/s 
wv = 2.4 rad/s 

-50~----~r-----~------~------~-----4 
0 

~ 
inj 

2 rr 

+50+-----~~----~------~------~----~ 

+ 
RV 

-f- = gemeten 
+ = theorie 

++•~ ~+~ 
(%) t++ t+ 
+ + ++-- _._ + I of---__:__,.......-~~ 

+ .,._ +t-
+ ++ + 
++++t+++ 

experimentele condities: Fm = 68 ml/s 
Fv = 26 ml/s 
w = 3.2 rad/s 

-50~----~r-----~------~------T------4 
0 

-~ inj 
2rr 

+50+-------~----~-------L------~-----1 

RV 

(%) 

t 

+=gemeten 
+ = theorie + 

J.'*-+ + 
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+r' ++-1 
+ft-

+ .L+ 

experimentele condities: Fm = 68 ml/s 
Fv = 33 ml/s 
w = 4.0 rad/s 

-50 +-------~----~-------r------~-----4 
0 

~inj 
2n 

fig. 28: Het relatieve verschil uitgezet als functie van de 
injectiefase voor een drietal frequenties. Voor de 
theoretische benadering is weer een 3-mengkamer
systeem gebruikt met dezelfde grootheden als gegeven 
in figuur 27. 
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VIII SLOTOPMERKINGEN EN CONCLUSIES. 

Bij het in de voorgaande paragrafen beschreven afstudeerwerk is 
in belangrijke mate gebruikt gemaakt van een computer. Dit heeft 
geresulteerd in een grote hoeveelheid programmatuur. Omdat het 
niet zinvol is deze programma's tot in detail te bespreken wordt 
volstaan met een overzicht van het gebruik van de computer en de 
ten behoeve van dit project ontwikkelde software. 

De computer wordt op dit moment gebruikt voor: 
sturing en begeleiding van de experimenten in: 

- een constante stroomsterke, 
- een niet constante stroomsterkte, 

- verwerking van de meetresultaten, 
- theoretische analyses door middel van: 

- fit-procedures, 
- berekening van mengkamermodellen, 

- opslag van de gegevens, 
- presentatie van de gegevens. 

Enige programmatuur die hiervoor ontwikkeld is: 
machinetaal procedure om signalen met een hoge frequentie 
te kunnen inlezen, 

- integratie-procedures, 
- plot-procedures, 

fit-programma's voor verschillende functies (maken gebruik 
van een bestaande standaardprocedure), 

- Runge Kutta procedure om de mengkamervergelijkingen op te 
lossen, 

- uitvoerprogramma's, zowel voor tekeningen als tabellen. 

Het onderzoek naar de fase-effecten wordt momenteel beperkt tot 
langzame stromingsvariaties (periodetijden in de orde van de 
passagetijd van de indicatordilutiecurve). Uit de huidige stand 
van zaken kan geconcludeerd worden: 

- experimenteel: 
dat de opstelling voldoet veel' lage frequenties, 

- dat voor hogere frequenties de overeenkomst van de 
stroomsterktevariaties met een sinus minder wordt en 
dat dit resulteert in metingen die af gaan wijken van 
de theorie, 
dat de afwijking tussen de, met de ID-methode 
bepaalde, schatting van de gemiddelde stroomsterkte 
en de werkelijk gemiddelde stroomsterkte in een 
bepaalde, periodiek varierende flow afhankelijk is 
van het moment van injecteren ten opzichte van 
variatiecyclus, 
dat het fase-effect afneemt voor hogere frequenties, 

- dat het fase-effect groter wordt naarmate de 
verhouding tussen gemiddelde stroomsterkte en 
amplitude van de variatie toeneemt, 

- theoretisch: 
dat de mengkamerbenadering voldoet als 
systeembeschrijving in een constante stroomsterkte, 

- dat de fout in de ID-meting berekend met de 
mengkamerbenadering een goede overeenkomst levert met 
de experimentele resultaten voor lagere frequenties, 
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- dat de discrepanties tussen experiment en theorie bij 
hogere frequenties vermoedelijk veroorzaakt worden 
door de minder wordende sinus-vorm van de 
flowvariatie, 

- dat het fase-effect afhankelijk is van de fase van de 
flowvariatie op het moment van injecteren, de 
relatieve amplitude en de dimensieloze frequentie. 

Na het beeindigen van deze werkzaamheden is een begin gemaakt met 
het verbeteren van de opstelling. Ten eerste werd de 
centrifugaalpomp (constante stroomsterkte) vervangen door een 
tandradpomp. Daarnaast is de zuigerpomp (sinusvormige variaties) 
gereviseerd. Deze veranderingen hebben geresulteerd in een 
belangrijke verbetering van het stromingspatroon, terwijl het 
bruikbare frequentiegebied vergroot is. Bij het beeindigen van 
dit verslag, waren er nog geen concrete resultaten voorhanden. 
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A-I HET GELEIDINGSVERMOGEN VAN EEN VLOEISTOF. 
========================================= 

a) Inleiding. 
Een van de eerste onderzoekers, die zich heeft beziggehouden met 
verschijnselen die optreden als een electrische stroom door een 
electroliet-oplossing wordt geleid was Faraday (1833). Uit die tijd 
stamt dan ook een groot deel van de nu nog altijd gebruikte 
nomenclatuur. Een grote bijdrage in de verklaring van het 
transportmechanisme van de stroom werd geleverd door Clausius. Hij 
stelde dat electralieten in oplossing zich geheel (sterke 
electrolyten) of gedeeltelijk (zwakke electrolieten) splitsen in 
positieve en negatieve ionen (respectievelijk kationen en anionen). 
Dit was een doorbraak in het onderzoek naar een nieuwe eigenschap 
van een electrolitische oplossing: het geleidingsvermogen. In de nu 
volgende paragraaf zullen een aantal specifieke begrippen en 
eigenschappen uit dit deel van de electrachemie behandeld worden. 

b) Begrippen en relaties. 
Een electroliet-oplossing blijkt in staat een electrische stroom 
tussen 2 electrades te geleiden. De weerstand van zo'n 
electrolitische cel (electroden en vloeistof, zie fig. A-1) volgt 
bij benadering de wet van Ohm (vgl. (A-1)): 

R 
V 
I 

(A-1) 

De weerstand is wel afhankelijk van temperatuur en concentratie 
van de oplossing. 

< 1 > 

vloeistofkolom A electrode 
e 

fig. A-1: Schematische weergave van een electralytische cel 

Voor een ideale homogene electralytische cel is de weerstand 
(analoog aan een metalen geleider) evenredig met de lengte van de 
vloeistof-kolom en omgekeerd evenredig met het oppervlak 
(vgl. ( A-2) ) : 

De grootheid p (ohm.cm) wordt de specifieke weerstand genoemd, het 
quotient van 1 en A de cel-constante k ( 1/cm). e 

(A-2) 

Het is echter gebruikelijk om niet over weerstanden, maar in termen 
van het geleidingsvermogen L te spreken (vgl. (A-3)): 

L 
1 
R 

(A-3) 
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Analoog aan deze definitie is het specifieke geleidingsvermogen K 

(1/(ohm.cm)) te introduceren (vgl. (A-4)): 

K 
1 
p 

1 1 
A R 

e 
k L (A-4) 

Deze K is dus een grootheid die specifiek is voor een bepaalde 
oplossing. Ze is echter wel concentratie afhankelijk. Om het 
geleidend vermogen van de verschillende electrolyten te kunnen 
vergelijken is daarom een standaardgrootheid ingevoerd: het 
equivalente geleidingsvermogen. Bij de definitie van deze standaard 
wordt uitgegaan van een massa-equivalent electroliet. Dit is die 
hoeveelheid electroliet die in geval van volledige splitsing in 
ionen in totaal Na.e positieve lading in de oplossing zou brengen. 
Hierbij is Na het getal van Avogadro en e de elementaire lading. 

(lading van een protron). Omdat de oplossing in zijn geheel neutraal 
blijft, komt er dus ook Na.e negatieve lading aan ionen in de 
oplossing. Dit betekent dat een massa-equivalent van een 
willekeurige electroliet bij volledige dissociatie, eenzelfde 
effectief aantal ladingsdragers in de oplossing brengt. Voor een 
bepaalde (zuivere) stof is het verband tussen de equivalente 
concentratie en de molaire concentratie een vaste, stof
afhankelijke schaalfactor. Voor NaCl is deze factor 1. Het 
equivalent geleidingsvermogen A is nu het geleidingsvermogen 
veroorzaakt door een geleidbaarheidscel waarvan de electrode-platen 
1 cm van elkaar staan en waarvan het oppervlak precies groot genoeg 
is om een massa-equivalent van de electroliet te bevatten. De 
concentratie van de vloeistof tussen de electredes is in 
massa-equivalenten (vgl. (A-5)): 

c eq 

met n eq = aantal gram-equivalenten tussen de electrode-platen, 
V = volume tussen de electrode-platen. 

Aangezien de electrode-platen 1 cm uit elkaar staan, volgt hieruit 
dat ze een oppervlak moeten hebben van 1000/C vierkante cm. Het 
geleidend vermogen van zo'n standaard-cel is ~~n het equivalent 
geleidingsvermogen (vgl. (A-6)): 

In de praktijk, wordt A als volgt bepaald. Van een electralytische 
cel met een zekere celconstante wordt de weerstand R gemeten. Met 
behulp van vergelijking (A-4) kan het specifieke geleidings
vermogen bepaald worden waarna het equivalente geleidingsvermogen 
volgt uit vergelijking (A-6). 

Wanneer A een constante, intrinsieke stof-eigenschap zou zijn, dan 
zou volgens vergelijking (A-6) het specifieke geleidingsvermogen 
recht evenredig zijn met de concentratie. Nauwkeurige metingen van 
Kohlrausch (1860-1880) toonden reeds aan dat dit zeker niet het 
geval is. Het blijkt dat A afneemt, voor toenemende concentraties. 
Voor weinig geconcentreerde(< 0.1 molair) sterke een-eenwaardige 
electrolyten (zoals NaCl) leidde Kohlrausch langs empirische weg 
af: 

A Ao - K IC eq 

(A-5) 

(A-6) 

(A-7) 
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De grootheid A0 is het Eoecifieke geleidingsvermogen in geval van 
een oneindige verdunning. 

De evenredige afval van A met de wortel uit de concentratie wordt 
gedeeltelijk theoretisch verklaard door de theorie van Debye-Huckel 
(1923). Volgens deze theorie vormt zich rondom ieder ion een 
zogenaamde ionen-atmosfeer. Dat wil zeggen dat in de buurt van 
ieder ion het waarschijnlijker is om een ion met tegengestelde 
lading te vinden dan een ion met hetzelfde teken. Deze atmosfeer is 
uitgebreider naarmate de concentratie hoger wordt. Het resultaat 
van de ladingswolk rondom het centrale ion is dat de beweging van 
het ion in een electrisch veld wordt geremd. Dit is via de volgende 
processen te verklaren: 

- het relaxatieproces. Ten gevolge van het electrische veld, 
verplaatst het centrale ion zich uit het centrum van ZlJn 
tegengestelde geladen ionen-atmosfeer. Dit proces wordt nog 
eens versterkt door het feit dat het oorspronkelijke 
electrisch veld de ladingswolk in tegengestelde richting 
beweegt. Het centrale ion wordt hierin als het ware 
meegesleept. Het kost de atmosfeer hierdoor enige tijd zich 
aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze tijd wordt de 
relaxatietijd genoemd. 
het visceuze effect. Door de ladingsmantel die ieder ion om 
zich heen heeft, bezit zo'n ion een grotere effectieve 
diameter. Gevolg van deze vergrootte diameter is een 
verhoogde visceuze wrijving. 

Debije en Huckel beschreven deze effecten aannemende dat de 
ladingsverdeling rondom een centraal ion te beschrijven is door een 
Maxwell-Boltzmann verdeling. 

Alhoewel de Debije-Huckel theorie slechts geldig is voor zeer lage 
concentraties, vormt ze de grondslag voor alle latere theorieen. De 
modificaties van de oorspronkelijke theorie komen neer op: 

andere verdelingsfuncties om de ruimtelading rondom een 
centraal ion te beschrijven 

- interacties tussen de ionen van het electroliet en de dipolen 
van het oplosmiqdel 

Hogere concentJ.'aties dan 0.1 molaire oplossingen, worden door deze 
theorieen nog steeds niet bevredigend beschreven. Ook in dit geval 
echter zal het verband tussen het specifieke geleidingsvermogen en 
de concentratie in de regel niet lineair zijn. Metingen van 
Kohlrausch duiden op een lineair verband van A met de derdemachts
wortel uit de concentratie. Voor het onderzoek is dit echter niet 
zo van belang. Hiervoor is het slechts interessant dat het verband 
tussen het specifieke geleidingsvermogen en de concentratie van een 
vloeistof over een beperkt gebied gelineariseerd mag worden. Dat 
dit in de beschreven experimentele situatie toegestaan is blijkt 
uit de ijkmetingen (zie VII-b). 

Een factor waarmee echter zeer terdege rekening gehouden moet 
worden is de temperatuurafhankelijkheid van het geleidend vermogen 
(zie fig. A-2). 
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A ( Q·•cml/g·Aqu•~ ) 
1 tOOr--r---,---,---r---r-::-----r---c:--r-7'"1 

woor----r-~--~---1----1--~~~~~ 

fig. A-2: Het equivalent geleidingsvermogen van NaCl, 
als functie van de temperatuur voor verschillende 
concentraties. 

Dit probleem is ondervangen door de thermostaatbak in de opstelling. 
Hierdoor bleven temperatuurfluctuaties binnen 0.1 K. 
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A-II AANPASSEN VAN MEETWAARDEN. 
========================= 

Voor de berekening van de fouten in de stroomsterktebepaling t.g.v. 
de fase-effecten met behulp van het mengkamermodel is het nodig het 
stromend systeem te karakteriseren met parameters als: 

- N aantal ideale gelijke mengkamers waarmee het systeem het 
beste beschreven wordt 

- V volume van elke mengkamer m 
- ,

1 
=looptijd tussen injectie- en verschijningstijdstip 

Om deze parameters te verkrijgen wordt tijdens een constante 
stroomsterkte een dilutiecurve geregistreerd waaraan vervolgens een 
functie aangepast wordt die een theoretische N-mengkamercurve in 
constante stroomsterkte beschrijft. Het aanpassingsprogramma maakt 
gebruik van een algemene kleinste kwadraten procedure (Verster, 
1981). Tabel A-1 toont de uitvoer van deze procedure. De betekenis 
van de uitvoerparameters wordt in het vervolg van dit verhaal 
besproken. 

Meetkundig kan de fit-procedure als volgt beschouwd worden. De 
experimentele curve bestaat uit een aantal (n) samples, genomen op 
equidistante tijdstippen. Deze punten vormen een vector Y in de 
n-dimensionale ruimte met coordinaten Yi/ai' waarbij ai de 
standaardafwijking is van de meetwaarde Yi. De modelvector ~. die 
afhankelijk is van een aantal (m) parameters pk, vormt in de 
n-dimensionale ruimte een m-dimensioneel oppervlak. Iedere 
combinatie van parameters (de vector E) komt overeen met een punt 
op het modeloppervlak. Het verschil tussen zo'n modelpunt ~(p) en 
de meetvector Y vormt de residu-vector r: 

r y - M(p) - "-' 

Het kwadraat van de lengte van ~ wordt in het algemeen chi-sq 
genoemd. Deze wordt gedefinieerd als: 

N 
chi-sq 2. 

i=1 

2 
(Y.- M.(p)) 

]. ]. N 

2 
a. 

]. 

(A-8) 

(A-9) 

Chi-sq is dus afhankelijk van de parameterset p en de 
standaarddeviaties ai. Als best-fit geldt nu die parameter
combinatie p die chi-sq minimaliseert. Bij een juiste keuze voor 
is de verwa~htingswaarde voor chi-sq gelijk aan n-m. Meetkundig 
wordt de best-fit gevonden door de loodrechte projectie van~ op 
het modeloppervlak ~· Dit punt wordt via een iteratief proces 
gevonden. De gebruiker dient zelf de startwaarden Po voor dit 
proces op te geven. Bij aanvang ziet de situatie er meetkundig dus 
als volgt uit (fig. A-3): 
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r 

m-dimensionaal modeloppervlak M 
in n-dimensionale ruimte 

fig; A-3: Meetkundige schets van de aanvangssituatie bij de 
fit-procedure. 

In het punt ~(E0 ) wordt het raakvlak V aan het modeloppervlak 
bepaald: 

m 3M(p) 
V : V(~p) = M(p) + E (ópk ~ ~ ) 

- - - ~o k=1 opk 

Parameters van dit vlak zijn óPk· 
Via een orthogonalisatiemethode van Gramm-Schmidt, wordt het 
projectiepunt van Y op dit vlak bepaald (lineaire kleinste 
kwadraten). Dit levert waarden voor de stap-vector óE. De nieuwe 
benadering voor p wordt nu: 

V' 

(A-10) 

(A-ll) 

Hierna wordt het hele proces herhaald vanuit het volgende modelpunt 
M(p). De lengte in het kwadraat van de stap-vector ~P heet stap-sq 
- V' "' 

en het kwadratische verschil tussen het punt in het raakvlak en het 
nieuwe modelpunt heet corr-sq. Het kan voorkomen dat de waarden van 
chi-sq niet daalt voor de nieuwe parameterset. In dit geval wordt 
de stap-vector óP gehalveerd, waarna chi-sq opnieuw uitgerekend ... 
wordt. 
Het iteratieve proces wordt beeindigd wanneer: 

- stap-sq voldoende klein wordt, 
- chi-sq niet daalt na maximaal 2 keer halveren van de 
stapvector, 

-het maximale aantal iteraties (door de gebruiker op te 
geven) overschreden wordt. 

Om een idee te krijgen van de nauwkeurigheid van de parameters 
wordt gekeken voor welke parametercombinaties chi-sq de waarde 
chi-s~. +1 heeft. In de m-dimensionele ruimte vormen deze 
parametê~combinaties een elipsachtige figuur (fig. A-4, 2-
dimensionaal) : 

fig. A-3: Twee-dimensionale weergave van de fouten-ellips 
in de parameterruimte. 
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De grootheid ok geeft de maximale variatiemogelijkheid aan van de 
parameter pk wanneer alle parameters mogen varieren. Grootheid Tk 
doet hetzelfde, maar nu wanneer men de andere parameters fixeert op 
hun beste waarde. De verhouding van Tk en ok is een maat voor de 
correlatie tussen de verschillende parameters (Tk/crk = 1: 
parameters ongecorreleerd). De grootheden Tk en ok zijn berekend in 
de veronderstelling dat de waarden van cri juist gekozen zijn. Zijn 
deze willekeurig gekozen dan kan er een betere waarde gevonden 
worden door gebruik te maken van de wetenschap dat de minimale 
waarde van chi-sq gelijk zou moeten zijn aan n-m. 
De grootheid sk komt overeen met de waarde van ok uitgaande van een 
zodanige cri dat chi-sq precies gelijk wordt aan n-m. Deze sk is 
dus een maat voor de standaarddeviatie van parameter pk die enkel 
gebaseerd is op de spreiding van de meetpunten rondom de 
meetwaarden. 

iCURVE NR 1 UIT! ~DK !CURV53.TDD> 

EXPERIMENTELE GEGEVENS: 

AANTAL INTERVALLEN PER CURVE! 256 
SAMPLEFREQUENTIEl oO HZ 
WACHTTIJD! 100 M,; 
WAARDE FLOW: 97.670 ML/S 

AANPASSING VOOR EEN 3-MENGKAMER MODEL! 

******ALGEMENE KLEINSTE KWADRATEN****** 

3 F'ARAMETERS 

STARTWHARDEN! 

0 6.99044Et00 
1.65049E-01 

:~ 4.83333E-Ol 

ITER,;TIERAF'PORT: 

ITNR STAF' SQ CORR SQ CHI SQ PARAMETERS 
-------- ------- ----------

0 ( = STARTWAARDEl 5.56Et03 6.990 .165 .483 
1 4,33Et03 8.01Et02 4.71Et02 8.019 .138 .556 
2 1,87E102 1.19E-01 2.83Et02 8.332 .13~ .557 
3 1.21E-01 2.34E-07 2.83Et02 8.337 • 135 .557 
4 4.58E-04 6, 20E--09 2.83Et02 8.338 .135 .557 

RESULTAAT! 

1\ F'Ar\AMETER SIGMA TAU SIGMA/TAU s 
--------------- ---------

0 8.33772Et00 2.48E-02 2.03E-02 1.22E+OO 2.62E-02 
1.35071E-01 4, 65E--04 2.68E-04 1.73Et00 4.90E-04 

2 5, 57207E--01 9.00E-04 5.69E-04 1.58Et00 9.50E-04 

N-M = 254 CHI SQUARE = 283.06708 

EEN GOEDE WAARDE VOOR DE ONNAUWKEURIGHEID IN DE MEETPUNTEN• 
DIE OVEREENKOMT MET CHISQUARE IS: .0264 <D.I.: 1.056*SIG_OUDJ 

UITKOMSTEN VOOR HET 3-MENGKAMERMODEL! 

GAIN 
TIJDCONSTANTE 

LOOF·TIJD 

8.338 
• 13~) 
.557 

VEPGELIJKING EXPERIMENT EN THEORIE! 

GROOTHEID 

VERSCH. TIJD! 
iWF'ERVLAK! 
GEM, LOOF'TIJD: 

EXF'EF:IMENT 

.483 
1. 154 

.'1}8 

THEORIE 

.557 s 
1.126 VS 

.962 5 

tabel A-1: Uitvoer van het programma waarmee een gemeten 
curve aan de theoretische bescrijving wordt aangepast. 


