
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Bestaat de "rupsband-beweging" van de rode bloedcel? : een tweedimensionaal model

van Zoest, J.M.

Award date:
1981

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/f283b856-6662-48f1-921b-55d42f0c70d0


I .· 

1 

Technische Hogeschool Eindhoven • 

Afdeling der Technische Natuurkunde. 

Vakgroep Theoretische Natuurkunde. 

Bestaat de ''rupsband-beweging" 

van de rode bloedcel ? 
. 

( een t:vveedirrensionaal m:xiel 

ma.art 1981 

Eindhoven,maart 1981. 

Af studeerhoogleraar 

Prof .dr L.J.F. Broer 

J.M. van Zoest. 

0 

Verslag van het af studeer-

werk bij de Vakgroep 

Theoretische Natuurkuride 

o.l.v. dr.ir. H.J. van Ouwerkerk 



1. 

2. 

3. 

3.1". 

3.2 •I 

4. 

5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.5.1. 

5.5.2. 

INHOUDSOPGAVE 

SAMENVATI'ING 

INLEIDING 

. 2. 

Enkele eigenschappen van bloed 

· Enkele eigensehappen van de rcxle eel 

PROBLEEMSTELLING 

ANALYSE 

De stabiliteit 

De membraanvergelijkingen 

De hydrodynamisehe vergelijkingen 

Het stromingsveld 

De storingsrekening 

De vorm van de eel 

De randvoorwaarden 

5.5.3. Het stromingsprobleem 

5.5.3.1. Het nulde orde probleem 

5.5.3.2. Het eerste orde probleem 

5.6. De tangentiele en normale spanningen 

5.7. 

6. 

7. 

De evenwichtsvoorwaarden 

DISKUSSIE EN KONKI.DSIE 

LITERATUUR 

APPENDIX 

De onrekbaarheid van het membraan 

De membraanvergelijkingen 

2 

3 

.A 
.6 

7 

g 

11 

11 

13 

16 

19 

21 

21 

24 

26 

26 

"27 

30 

33 

37 

40 

41 

41 

44 

A. 

A.1.1. 

A. l. 2. 

A. 2 .1. De krarming van het mernbraan en dif f erentiatie naar s 45 

A.2.2. De vorm van de eel 

A.3. De bepaling van dat deel van de stroanfunktie dat 

A.4. 

evenredig is met e: , (tJJ il en 1JJ el} 
De bepaling van dat deel van de strcx:mfunktie dat 

evenredig is met µ , (iJJ i 2 en 1JJ e 2} 

47 

49 

51 

A.5. De berekening van de vorticiteit- en drukverdeling 53 

( s .
1

,r,; 
1

,n.
1 

en p 1) , uit het e:-deel van de stroanfunktie 
1 e -1 e 

A.n. ne berekening van de vortieiteit- en drukverdeling 54 

(si2 'se2'Pi2 en Pe2l, uit het µ-deel van de stroanfunktie 
A.7. De radiale, transversale, normale, en tangentiele 

spanningen 55 



3 

2 • SAMEN\TA'ITING. 

De vonn van een rcxle bloedcel kan worden opgevat als een 

min.irnum-energie configuratie van een elastisch rnernbraan. 

Verschillende typen van beweging van cellen in straning zijn 

waargenanen. Voor een tweed.imensionaal rrodel is nagegaan , of 

het membraan van een eel , die in een vrije afschuifstroming is 

geplaatst een 11 rupsband-achtige 11 beweging kan uitvoeren. 

Het is rnogelijk eerste orde storingsrekening toe te passen op 

een niet te sterke vervonning van een oorspronkelijk cirkel

vo:rmig membraan , hetgeen uitdrukkingen oplevert voor de krachten, 

die op het membraan worden uitgeoefend. Er zijn stationaire 

vonnen te vinden , waarbij de totale tangentiele spanning en het 

koppel op het mernbraan nul zijn. Het lukt echter niet in deze orde 

van ~naderin,g een celvonn te vinden , waarbij de in het membraan 

opgewekte nonnale en tangentiele spanningen zodanig met elkaar 

samenhangen , dat aan de evenwichtsvoorwaarde is voldaan. 
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3. INLEIDING 

On diverse redenen bestaat er interesse in de beweging van rode 

bloedcellen. Bloed bestaat voor bijna de helft uit rode bloedcellen. 

Globaal zou men kunnen zeggen, dat het gedrag van bleed sterk 'WOrdt 

bepaald door de beweging van de cellen. · 

Dif fusie van zuurstof 'WOrdt sterk beinvloed door de aanwezigheid 

van herroglobine (Hb) in de rode cellen en daannee door hun beweging. 

De herroglobine in de rode eel heeft de eigenschap zuurstof te bin

den en en te transporteren over grote: af standen in het lichaam , 

uiteindelijk naar de lichaamscellen. Naast de diffusie van de 

fysisch opgeloste zuurstof (ca. 2,5 % van het totaal) is er binnen 

de cellen diffusie van Hb-gebonden zuurstof ( gefaciliteerde diffusie). 

F.en ander aspekt van beweging van de rode cellen is het optreden 

van herrol yse ( het ontsnaopen van herrol yse ui t de eel ) • Juist om 

de herroglobine tegen uitscheiding uit het lichaam te behoeden , is 

deze stof ondergebracht binnen het afschennende ceJ.roambraan. Het 

is van belang de samenhang te onderzoeken die er is tussen de 

hem:xlynamische schuif spanning op een rode bloedcel in een viskeuze 

vloeistof en de herrolyse ten gevolge van deze schuifspanning. De 

beschadiging en vernietiging van rode bloedcellen kan een probleem 

vonnen bij het gebruik van hartklepprothesen , hart-long machines 

en andere lichaamsvreerrde oppervlakken. 

In rust hebben rode bloedcellen de vorm van biconcave schijfjes. 

In een viskeuze af schuif stroming kunnen rode bloedcellen een 

" rupsband-achtige " beweging vertonen , dat wil zeggen dat het 

ceJ.roambraan zich verplaatst langs het celoppervlak met behoud van 

de vorm van de eel. Exoerimenteel is dat waargenanen door 

Schmid-Schonbein (1977) • Door Jenkins (1977) is aangetoond, 

dat de vorm van een rode bleed.eel in rust kan 'WOrden opgevat 

als een min.imum-energie conf iguratie van een horrogeen elastisch 

ceJ.roambraan met een zekere buigstijfheid bij gegeven waarde van 

het (osmotisch) drukverschil over het membraan. Soortgelijke 

-:r-esultaten vonden Van Ouwerkerk en Slooten (1978) voor een 

tweed.imensionaal m::xlel , 

0 
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waarin de dynamiea gemakkelijk is in te bouwen(rupsbandbeweging). 

Deze vereenvoudiging leidt tot een veel eenvoudiger besehrijving. 

Daaran lijkt het verantv.x:>ord en aantrekkelijk te zijn langs deze 

weg k.walitatief inziept te verkrijgen in een aantal rrogelijke 

aspekten van de dynamiea van de rcxie bloedeel. 

In deze eerdere besehouwingen is nog geen rekening gehouden 

net de kraehten , die de vloeistof binnen en buiten het rrernbraan 

op de eel uitoefenen. Dat element vo:rmt het onderwerp van deze 

studie. Daartoe veronderstellen we dat in een viskeuze afschuif

straning een stationaire toestand bestaat en dat in deze toestand 

de wand van de eel een rupsband-aehtige beweging uitvoert. Het 

probleem waarvoor we staan is het · aantonen , dat deze beweging ook 

werkelijk kan bestaan. 

We beschouwen de vo:rm van de eel als het resultaat van een 

vervo:rming van een eirkeleilinder. Voor het straningsveld rond 

zo~n eirkeleilinder kan een eenvoudige analytische uitdrukking 

worden gevonden • Door gebruik te rnaken van eerste orde storings

rekening kan het straningsveld rond een eilinder net een iets 

afwijkende vorm worden bepaald. De door de vloeistof opgewekte 

spanningen :rroeten nu in dynamisch evenwicht zijn net de spannin

gen in het rnembraan. 
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3.1. Enk.ele eigenschanpen van bloed. 

Menselijk bloed is een canplexe niet-Newtonse vloeistof. 

De beweging is sorns een pulserende , sorns een stationaire laminaire 

straning. Slechts in de aorta worden turbulente wervels rnogelijk 

geacht. 

Het bloed bestaat uit plasma en daarin zwevende bloedlichaarnpjes. 

Strikt genanen is het dus geen vloeistof, rnaar een suspensie van 

deeltjes in een vloeistof. !·Jonna.al bloed heeft een hematocriet (Hct) 

van ca. 45 % , dat wil zeggen de verhouding van het volume van 

alle rcrle bloedcellen tezamen tot het totale bloedvolume is 0,45 • 

De viscositeit van bloed neemt af wanneer de stroornsnelheid, 

of beter gezegd de snelheidsgradient , toeneemt (Dintenfass,1968). 

Het Fahreus-Lindquist effect , een lage schijnbare viscositeit 

in dunne kanaaltjes , kan in dit verband eveneens worden genoe.m:l. 

Bij uiterst lage snelheden vertoont het bloed een viscositeit , 

die varieert van 100 tot 10.000 keer die van water ; bij hoge snel

heden is de viscositeit slechts twee tot drie keer die van water. 

Het meest rnerkwaardige is wellicht dat bloed met een hematocriet 

van 95 tot 100 % nog vloeibaar is. Waren de cellen star , dan zou 

bloed met een Hematocriet groter dan ca. 60 % een 11 vaste stof 11 

zijn. 
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3. 2. · Enkele eigenschapoen van de rode eel. 

rn deze paragraaf worden enkele eigenscha~n van de rode eel 

verrreld en enkele bijzonderheden belicht. 

Rcxle bloedcellen hebben de vonn van biconcave schijfjes. 

De diarreter is ca. 8 µm , de dikte aan de rand ca. 2 µm en in het 

midden ca. 1 µm. De karakteristieke vonn, die de eel heeft als 

hij zich bevindt in een vloeistof die in rust is, kan worden 

opgevat als een minimum-energie conf iguratie van een horrogeen 

elastisch celmembraan met een zekere buigstijfheid bij gegeven 

waarde van het drukverschil over het membraan, zoals is aangetoond 

door ,Jenkins (1977) en voor een tweed:imensionaal m:::x:lel door 

Van Ouwerkerk en Slooten (1978) • 

Bevinden cellen zich in een strorrende vloeistof , dan kunnen 

rreerdere soorten bewegingen optreden. Bij zeer lage schuifspan

ningen 1N0rden soms aggregaten van rode cellen gezien. 

Bij hogere schuifspanningen neernt men sOITlS waar , dat cellen in de 

vloeistof tuirrelen alsof het starre schijfjes zijn. Ook is bij 

hoge schuif spanningen een heel ander soort beweging w3,argenorren, 

aan te duiden als 11 rupsbandbeweging 11
• Het celmembraan beweegt 

zich dan rondcm de celinhoud langs het celoppervlak , te:rwijl in 

aanzicht de uitwendige vonn gehandhaafd blijft. Schmid-Schonbein 

e.a. (1969) toonde dat ro3e bloedcellen in een quasi-vlakke 

afschuifstrorning in de nauwe spleet van een zg. plate-cone 

viscosimeter ellipsoidaal vervonrrl worden en dat het membraan 

als een rupsband cm zijn inhoud roteert.Hierbij dient te 

1N0rden verrreld , dat de cellen zich bevonden in een vloeistof 

van hoge viscosi tei t. .,a., 
~-...... } 

Wij richten onze aandacht uitsluitend op afzonderlijke cellen. · 

die worden vervonrrl door krachten van hydrodynamische aard. 

Vervonning die het gevolg is van samenscholing , zoals onder andere 

bij de zg. 11 geldrollen 11
, laten we buiten beschouwing. Fen reden 

hiervoor is , dat het proces van henolyse afzonderlijke cellen 

betreft; het kan worden gezien als de responsie op locale condities. 
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Er zijn vele duidelijke i n v i t r o experimenten , die 

aangeven dat een af schuif straning met een voldoend hoge mate 

van afschuiving hernolyserend werkt (Nevaril e.a.,1969 en 

Richardson ,19741. Toch kunnen cellen capillairen passeren , 

die een diaITIE!ter hebben , welke beduidend kleiner is dan de 

grootste celafmeting, ca. 8 µm • Zij vervormen daarbij sterk 

tot een vaak kanvormig lichaam met een kleinere doorsnede. 

in vitro buiten het intacte , levende wezen , bijv. 

in een reageerbuis. 
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4. PROBLEfMSTELLING. 

We willen vveten of een stationaire toestand bestaat, zoals 

besehreven in deel 3.2 van de inleiding en daarbij de vraag beantwoorden 

vvelke vonn de eel in dat geval aanneemt. Di t bepalen van de 

uiteindelijke eelvonn in een afschuifstroming is ingewikkeld , zelfs 

in een tweedimensionaal geval: Plaatsen vve een eel in een onge-

stoorde unifonne afsehuifstraning, dan wordt het straningsveld 

gewijzigd. Dit straningsveld beinvloed de celvonn , die op zijn beurt 

h~t stromingsveld weer beinvloedt, enzovoorts. Fen eonsistente 

behandeling is niet voorhanden en zal waarsehijnlijk een numerieke 

aanpak vereisen. We kiezen hier een and.ere vveg, waarbij de nadruk 
juistligt op het verkrijgen van inzieht in de versehillend.e 

~ ~- -- -- -· - - --

aspekten.Hierbij moeten we ons realiseren , dat earrn.?lieaties 

kunnen ontstaan , juist doordat we uitgaan van een zo _ simpel moge3=.ijk 

model. 

In di t tweedimensionale model, waarin de eel een eilindervonn 

heeft, gaan we uit van een dunwandige eirkeleilindrisehe eel, 

gevuld met een viskeuze vloeistof (viscositeit n.) , die is 
. 1 

geplaatst in een andere viskeuze vloeistof (viscositeit n ) . e 
Slooten (1979) stelde vast dat de viskeuze benadering bruikbaar 

is an het stromingsveld en dedaardoor -<:?pgewekte kraehten rond een __ _ 

roterende eirkeleilinder te beschrijven. Deze kraehten zullen 

het membraan vervonnen. We veronderstellen dat er een stationaire 

toestand bestaat en dat in deze toestand de wand van de eel een 

rupsband-aehtige beweging ui tvoert. Elk punt van het onrekbare, 

buigzarre membraan doorloopt rret een konstante snelheid de krcmre 

met de waargenanen 11 stilstaande 11 vonn. Wijkt de doorsnede niet 

te veel af van de eirkel , dan kan eerste orde storingsrekening 

worden toegepast an het __ st~aningsveld_ binnen en~buite11 de eel te_ 

bepalen.We bepalen de eerste orde korrektietenn voor een vervonning 

van nog onl5ekende amplitude en orientatie. Daaruit kunnen we 

de vortieiteit, de druk en de spanningen op het membraan worden 

berekend. We gaan na of de door de vloeistof opgevvekte kraehten 
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in dynamisch evenwieht zijn met de kraehten in het mernbraan ten 

gevolge van de vervorrning , dus in VJezen stellen VJe de vraag of 

de veronderstelde :stationaire beW::gin~ ook ~rkelijk kan bestaan. 

De vonn van de doorsnede wordt beschreven met een viertal 

pararreters , de amplitude en orientatie·van in de plaats perio

dieke verstoringen van de eirkelvonn met de grootste period.en. 

Bestaat er inderdaad een stationaire toestand , dan zullen de 

waarden van die vier pa.rarreters vastliggen, met andere woorden 

we nneten een keuze maken voor de pararreters , zodanig dat voldaan 

is aan de evenwiehtsvoo:rwe2rden en kennen dan du5 de vonn van 

de eel. 

Uitgaande van de oorspronkelijke vragen, of zo .. n stationaire 

" rupsbandbeVJeging " bestaat en zo ja , VJelke vonn de eel dan heeft, 

postuleren VJe dat zo'n stationaire toestand bestaat. Blijkt dat -

onder bepaalde anstandigheden aan de evenwiehtsvoo:rwaarden wordt 

voldaan , dan hebben VJe voor die gevallen een bevestiging van het 

postulaat. 

0 
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5. ANALYSE. 

Alvorens met de eigenlijke analyse te beginnen , dient te 

worden nagegaan of de mechanische minimum-energie conf iguraties 

bij gegeven drukverschil over het membraan stabiele evenwichts

conf iguraties zijn. De oorzaak van het drukverschil over het 

membraan , osrnotische processen ten gevolge van concentratie

verschillen , toont dat dit drukverschil zelf kan afhangen van 

de grootte van het celvolume. 

5.1. De stabiliteit. 

Het drukverschil over het membraan in rust is het resultaat 

van tegengestelde effekten: Door concentratieverschillen ontstaat 

een osmotisch proces , waarbij oplosrniddel aan de celinhoud is 

onttrokken.Door vervorming van de eel ontstaat een mechanisch druk

verschil , dat terugwerkt op het proces van osmose. Qn een 

uitspraak te doen over de stabiliteit , beschouwen we een eel in 

twee toestanden , I en II , zoals aangegeven in een schets • 

7T Ce Pe 7T c p e e e -e 

~ G c. pi) 1 

eel in toestand I eel in toestand II 

De symbolen in de schets stellen hetvolgende voor: 

II osmotische druk i intern 

p (mechanische) druk e extern 

c . concentratie I toestand I . 
II toestand II 

Het osmotische drukverschil wordt gedef inieerd als 

&( := Ile - IIi 
Het mechanische drukverschil wordt gedef inieerd als 

&p := p - p. e 1 

(5.1.1.) 

(5.1.2.) 

De osmotische druk hangt sarnen met de concentratie en kan 

worden beschreven met de wet van Van ... t Hoff : 

n = Rl'c (5.1.3.) 
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Voor LI.IT geldt dan lill = RI' (e -c.) (5 .1. 4.) e i 

Stel in toestand I is er evenwieht,dat wil zeggen er is evenwieht 

tussen de meehanisehe en osrrotisehe druk: ll.p = LI.IT (5.1.5.) 

Buiten de eel is de druk hoger dan erbinnen , zodat till> O.In 

qeval I is een vervorming gesehetst , waarbij het mechanisch 

drukversehil kleiner is. Toestand- II kan uit toestand I warden 

verkregen door bijvoorbeeld wat oplosmiddel toe te voegen aan de 

celinhoud. In toestand II is het volume groter dan in toestand I 

en dus is de coneentratie in de eel kleiner, en dus ook de 

osrrotisehe druk. Het csrrotiseh drukversehil LI.IT , dat oplosmiddel 

naar buiten driJ'ft , wardt groter. De druk o. in toestand II is 
1. 

toegenanen , zodat p(II) kleiner is dan het mechaniseh drukversehil 

in toestand I , hetgeen het transoort naar buiten nog versterkt. 

Gevolg: De vloeistof binnen wordt meer gekoneentreerd • Het volume 

van de eel neemt af. We zien een terugkeer naar toestand I. Het 

besehouv.tle evenwieht I is dus stabiel. 

Was het zo ge:.veest dat het meehaniseh drukversehil ll.p in geval II 

groter zou zijn geworden dan het osmotisch drukversehil , dan zou 

de eel zieh tegen de osrrotisehe druk in vergroten. De geconeentreer

de oplossing zou verder warden geeoneentreerd en de verdunde verder 

verdund.Dan is er sorake van een instabiel evenwieht. De eel zou 

zich opblazen • (Voor een illustratief voor?eeld van- een instabiel 

evenwieht zij verwezen naar Smith). 
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5.2 .. De membraanvergelijkingen. 

De vergelijkingen voor de dynarnica van een onrekbaar membraan 

met als uitwendige kracht een hydrostatisch drukverschil (Slooten, 

1979) luiden 

prtt ={cr(s)fs - Bfsss }s + pN 
en 

Es·Es = l 

p massa per lengteeenheid 

r plaatsvektor 

s l::x:)()91engteparameter 

cr(s): spanning in membraan ter plaatse s 

B buigstijfheid 

p drukverschil pe-pi 

N de naar buitenwijzende normaal 

x hoek tussen Es en de positieve X-as 

(5.2.1.) 

(5.2.2.) 

De booqlengte s , gemeten langs de antrek van de membraandoorsnede 

karakteriseert elk materieel punt eenduidig ,arrlat het mernbraan 

onrekbaar is (Broer ,1970). Wij rroeten de spanningen , die door de 

vloeistof op het membraan worden uitgeoefend ook in rekening bren

gen zcxlat de vergelijkingen veranderen in 

prtt =. {cr(s)-sr - Br } - N.S + N.S. 
-SSS S - =€ - 1. 

en 

r r = 1 
"""'$ ·-s 

{5.2.3.) 

(5. 2. 4.) 

In de bewegingsvergelijking stelt de tensorgrootheid S de spannings--tensor uit de hydrcxlynarnica voor. De term -~.Se vertegenv.K>ordigt 

de kracht per oppervlak , die de vloeistof buiten ( index e staat 

voor extern ) de eel op het rrernbraan ui toe fend; en vanzelfsprekend 

vertegerrv.K>Ordigt +~...S de kracht per oppervlak , die de binnenvloe1..:... 

stof op het membraan uitoefent. 
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De spanningsvektor , die voorstelt de resulterende door de 

vloeistof op het mernbraan uitgeoefende kracht per oppervlak , 

kan worden ontbonden in een kanponent langs de naar buiten 

wijzende nonnaal en een langs de raakvektor. In fonnule 

-N.S + N.S. = /::,T !~ + /::,T.i-.r 
-"""9 - 1 n- 1..-S 

(5.2.5.) 

We voeren in K = cr(s)r - Br 
- -S -SSS 

(5.2.6.) 

SUbstitueren we dit en (5.2.5.) in (5.2.3.) dan blijft over 

pr - K - /::,T N - /::,T r = 0 =t.t -s n- t:....S 
(5.2.7.) 

We drukken r uit in r en N • Aan de eis r .r =l is voldaan 
-SSS -S - -S -S 

als we def inieren 

r = . X dan geldt ook N = sin X fcos ~ ( · ) 
-s .~sin - -cos x 

Voor r geldt r =[-sin x].xs 
-SS -SS COS X 

De krcmning K w::::>rdt nu gedefinieerd als K:= x s 

zcx:lat r = -K2r - K N 
-SSS -S S-

Schrijven we K als K = Ktr + K N , - - ~ -~ 

dan volgt daaruit dat 

K = <J + BK2 en K = BK t n s 

(5.2.8. ,9.) 

(5.2.10) 

(5.2.11) 

(5.2.12) 

(5.2.13) 

(5.2.14,15) 

Het verband tussen de lokale kracht en de kromning is hierrnee 

gevonden. 

-------Voor een bewel)in<J 2on0er "tijoa~elijke" vervorming ,zoals 

de gezochte ruosbandbeweging, verschuif t het mernbraan eenparig. 

De booglengteco0rdinaat van een gegeven punt van het mernbraan 

is dus te vinden als een verschuiving over Vt vanuit de oorspron-

kelijke positie 
(5.2.16,17) 

! ____ ·-- -----. - -----
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s = s
0 

+ Vt , ds = Vdt 

Hienree zien we dat rtt = V2Ess 

In tennen van de krorrming geldt , r = -KN , 
-SS -

(5.2.16,17) 

(5.2.18) 

(5.2.19) 

hetgeen net (5.2.18) de bewegingsvergelijking overvoert in 

pV2 KN + K + b.:r N + 6.Ttr = 0 - -s n- :"""'$ 
(5.2.20) 

Nemen we het inprodukt van (5.2.20) net r resp. N , dan -s -
hooden we twee vergelijkingen over ( zie Appendix l. 2 • } : 

(5.2.21) 

(5.2.22) 

Is B voldoende klein, een bruikbare aanname , dan worden 

(5.2.14} en (5.2.15): 

K = er en K = O t n 
(5.2.23,24) 

zodat ((5.2.21) en (5.2.22) overgaan in 

(5.2.25} 

(5.2.26} 

Veronderstellen we bovendien ,dat pV2 << er , dan geldt ook nog in 

benadering 

f'iT 
(J = -6.T = {-n} 

S t K S 

(5.2.27) 

Differentiatie naar s kan word.en· vervangen door differentiatie · 

naar e , gebruikmakend van de kettingregel 

"' 1 ~ ~Tfi l.Ll + - '1-(----) = 0 
-- t rm ae K 

(5.2.28) 

,Qnze gepostuleerde oplossing voor de beweging dient aan deze be

trekking getoetst te word.en. 
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5.3. De hydrodvnamische vergelijkingen. 

Gebruiken we de celafmeting als karakteristieke lengtemaat , 

ca. 8 µ m , dan is het getal van Reynolds , hierrnee verkregen , 

klein. Het ligt voor de hand de viskeuze benadering toe te passen. 

~ierbij kan het volgende worden opgemerkt:Voor deweerstari.d van_een bol 
in een unif onne straning levert de f ormule van Stokes , ofwel de 

viskeuze benadering , korrekte resultaten op. Het korresponderende 

probleern in twee dirnensies ( cirkelcilinder in een unif orme straning 

heeft geen oplossingen ( Milne-Thanson ) • Bij een uniforme 

af schuif straning en de rotatie van een cirkelcilinder doet deze 

canplicatie zich niet voor. 

In ons probleem wordt zowel binnen als buiten het rnembraan 

de straning beschreven door de Navier-Stokesvergelijkingen. We 

maken voorlopig nog geen onderscheid tussen intern ( i ) en 

extern ( e J. Het medium wordt als incanpressibel beschouwd. 

De vergelijkingen in de viskeuze benadering voor een stationaire 

incanpressibele straning zijn 

V'p = nti.v 

en 

(5.3.1.) 

v.v = 0 (5.3.2.) 

waarin p druk 

Tl : dynamische viscositeit 

v : snelheid 

We def inieren de vorticiteit I als de rotatie van de snelheid 

1 =Vx.·y (5.3.3.) 

Uit (5.3.1.) en (5.3.2.) kan worden afgeleid , dat geldt 

(5.3.4.) 
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Voor een tweed:i.rrensionale strorning kunnen we schrijven , 

gebruikrnakend van cilindercoordinaten 

~=(O,O,z;; 

Uit de definitie van ~ volgt 

t:.I = o 

(5.3.5.) 

(5.3.6.) 

(5 .3. 7.) 

(5.3.8.) 

In een tweed:i.rrensionale strorning "WOrdt dit een scalaire vergelijking 

t:,,z;; = 0 (5.3.9.) 

Def inieren we de stroanfunktie IJ/ door de vergelijkingen 

1 a\J/ v =--
r r ae (5.3.10) 

en 
v = - a'!' 
e ar , (5.3.11) 

dan is voldaan aan de continuiteitsvergelijking en voor z;; geldt • • 

(5.3.12) 

hetgeen gesubstitueerd in ( 5. 3. 9 • ) v~r IJ/ __ <!e bihannonische 

Vergelijking oplevert, 

f:,,f:,,\Jf = 0 • (5.3.13) 

Uitgaande van (5.3.4.) kan worden afgeleid , dat voor de druk 

noet gelden 

an 1 a .:..i;..=n--t:.IJ/ ar t ae en (5.3.14) 

(5.3.15) 
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We zien dat '¥ een oplossing is van de biharrronische vergelijking 

M'i' = O. De algemene oplossing van deze vergelijking heeft de vonn 

'¥ = 4> + r 2 n , waarin qi en Q harrronische funkties zijn. Voor het 

q:>lossen van de problemen in di t werk , kunnen we volstaan met de 

oplossing 

+ E (a rn +b rn+2 + a'r-n + b 1r-n+2 ) cos ne + 
n=2 n n n n 

! (c rn +d rn+2 + c'r-n + d 1r-n+2 ) sin ne 
+n=2 n n n n (5.3.16) 

Er dient te worden opgemerkt dat er nog rneer oplossingen van de 

biharrronische vergelijking zijn; voorbeelden zijn 

a0e, d0re , air8sine , cir8cose ,.... (5.3.17) 

De eerste oplossing stelt een bron in de oorsprong voor. 

In ons probleem kant geen bron voor , dus laten we deze oplossing 

weg. Wat de andere oplossingen betreft , dient aan de eis te 

word.en voldaan , dat de snelheidskomponenten vr en ve 

gedefinieerd door (5.3.10 ,11),eenwaardig zijn in de fysische 

ruimte, De grootheden v r en v e rrogen niet expliciet van e afhangen. 

~--<?P~ossingen van di t t~-l~~~m we bl.li te!1_ ~_schouwi_n~ ~ =-~---~= -=--- ~ =-=--
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5. 4. -Het strCmirl.gsveld .-

On het volledige strorningsveld te bepalen , hebben we ncrlig 

- de positie van het membraan, 

- de snelheid van het membraan, 

- de snelheid op grate afstand van de eel, 

- de snelheid in de oorsprong, 

- dif ferentiaalvergelijkingen die de straning binnen en 

buiten beschrijven. 

Als positie van het membraan nemen we een voorlopig onbekende 

vo:rm van het membraan , gegeven door r = r ( e) • m m 
De celwand beweegt met een konstante snelheid langs zijn "antrek". 

Elk element ervan doorloopt met die snelheid de gegeven vo:rm , 

die in de ruimte stilstaat. 

We nemen aan dat de wand ondoordringbaar is. De snelheden welke 

eventueel optreden door het proces van osmose zijn gering ten opzichte 

van ·ae strocmsnelheden. We veronderstellen daaran ook dat aan de 

wand geen slip optreedt. Dat betekent dat de vloeistofsnelheid 

aan het membraan , gelijk is aan die van het membraan zelf ,zod.at de_r_and 

voorwaarde voor de strccmfunktie op de binnen en buitenzijde van de 

celwand bekend is. 

Sarrengevat: Het membraan en de vloeistof er zeer dicht bij , 

bev.Jegen met een snelheid waarvan de no:rmale en tangentiele 

canponenten zijn 

v.t = v t = v 
i e 

en 

v. = v = 0 m en 

( geen slip } (5.4 .1.) 

( ondoordringbaar) (5.4.2.} 

~ grote af stand is de invloed van de aanwezigheid van de cilinder 

gering en kant het stromingsveld overeen met een unifonne af schuif

straning: 

'f = -wy2 , en geldt (5.4.3:) 



v = a'l' = -2wy 
x ay 

v = - a'l' = o 
y ax 
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(5.4.4.) 

als r -+ oo 

(5. 4. 5.) 

Op fysische gronden is duidelijk , dat geen discontinuiteiten 

mogen optreden in de oorsprong. 

De differentiaalvergelijkingen zijn die , gegeven in {5.3.1,2). 

Deze eisen leggen het gehele strorningsveld vast in tenren van de 

gekozen celvonn. 
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5.5. De storingsrekening. 

5. 5 .1. De vorm van de eel. 

Slooten heeft met behulp van storingsrekening afgeleid , dat 

de vorm van de eel zonder aanwezigheid van uitwendige krachten , 

anders dan een hydrostatisch drukverschil , kan word.en beschreven 

in tenren van de krcmning K :=x. • Deze krcmning kan word.en ontwik-s 
keld in een cosinusreeks naar de booglengteparaireter s • Voor een 

''twee-deukige" oplossing geldt 

K = 1 + sc cos 2s + (~1
2

( cos 4s - cos 2s) + ••• 

(sc~2 ) cos 2s + (~c)2 = 1 + l ~c - 16 16 oos 4s + ... 
a 

(5.5.1 .• ) 

We zien hier dat de amplitude van cos 4s een orde lager is dan de 

amplitude van cos 2s • Bij Kleine 
- 1 s v • waarde van sc = E: is het verschi tussen I en ~ met groot. 

De ontwikkeling naar x zal dus vrijwel dezelfde coefficient hebben, 

zij het dat een stuk van de coefficient van de eerste term uit de 

s-ontwikkeling in de x-ontwikkeling naar de eerstvolgende te:rrn zal 

overstappen , een stukje dat evenredig zou rroeten zijn met het 

verschil tussen I en 2~ ; dat levert dus iets dat precies past 

bij de orde van de coefficient van de eerstvolgende term. 

Met andere woorden : Voor kleine ~ zijn de coefficienten. vr.in ni:o 
- -2 -3 tenren in X ook evenredig met E: , e: £ , ••••• 

Dus afbreken is heel zinvol. 

F.en analoge beschouwing geldt voor de ontwikkeling vane naar x. 

Wij berekenen de coeff icienten niet volgens dit recept , arrlat we 

willen toestaan dat ze in straning gewijzigd zijn ten opzichte 

van de vorm in rust. 
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Qn de ontwi.kkeling , gebruikt in het verslag van Slooten , 

te vergelijken , even afgezien van de orientatie , met de hier 

gekozen voorstelling van de vonn van de eel rm=R{l+~£cos28+~µcos48} 

berekenen we eerst de krcmning K : 

K = ~l+ ~cos28 + ~cos48} 

Qrrlat geldt K= ~ en,bij benadering 1 dS~rmd8 
door integratie vinden 

71" 
x~ 7 + 8+£sin28 + µsin48 

Tot orde £ geldt voor de"inverse"uitdrukking 

e ~ x - ~-+ £sin2x - µsin4x 

a {5.5.2.) 

,kunnen we x 

a {5 .. 5.3.) 

a {5.5.4.) 

Substitutie van (5.5.4~) in (5.5.2~) geeft voor de krcmning K 

1 3 2 15 2 3 21 3 15 a 
K = ~(1~ + -a11 )+(~+ S-Sµ)cos2x+<- 4£

2+ -:J1-l)cos4x} {5.5.5.) 

We kunnen nu (5.5.5':) met (5.5.1~) vergelijken. We zien dat de 

anq:ilitudes van (5.5.5~) kunnen ~rden uitgedrukt in die van 

(5.5.1";) en in orde overeenkanen met die van {5.5.1~). Voor de 

celvonn in rust is dus de parameter µ van de grootteorde £2 • 
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We. passen eerste orde storingsrekening toe :rret twee onaf

hankelijke parameters s en µ • De vonn van de eel kan '!NOrden 

beschreven als 

00 

r (8) = 1._a cos 2ne + bnsin 2n8 rn n!:O n 
a (5.5.6.) 

Wij bekijken hier alleen vervonningen van lage periodiciteit 

en veronderstellen hun amplitudes s en µ klein te zijn. 

rrn(8) = R{l+~scos(28+2¢)+~µcos(48+4v) a (5.s.7.t 

Ook in de stroanfunkties en dergelijke , zowel binnen als bui -

ten zullen deze klein veronderstelde parameters optreden. 

a (5.5.8.) 

a (5.5.9.) 

a (5.5.10 ) 

SUbstitutie van (5.5.8~) en (5.5.9~) in de biharnonische verge

lijking toont dat iJ>. en iJ> oplossingen rroeten zijn van die 
ID en 

vergelijking: 

a (5.5.11 ) 

a (5.5.12 ) 



5.5.2. De randvoorwaarden. 

Met behulp van de gegeven snelheden vn en vt op het rnembraan 

zijn voorwaarden af te leiden , waaraan 'l'il , 'l'i2 , '!'el en 'l'e2 

noeten voldoen. We rnaken daarbij gebruik van een Taylorontwikkeling 

metals ontwikkelingsparameter ( rm(e) - R ) • Deze is gelijk aan 

~E COS (2e+2¢) + ~µ COS (4e+4V) (5.5.0) 

en dus klein als E en µ klein zijn. Randvoorwaarden , 

die gelden op het membraan rm (e) , wo:tden dan in eerste orde ver-:

vangen door voorwaarden op de cirkel met straal r = R • 

In dit kader is het ncxUg na te gaan , wat het verband is tussen 

de nonna.le en tangent'.Lele componenten van de snelheid vn en vt 

enerzijds en de radiale en transversale caTipOnenten vr en ve 

anderzijds langs de krarme met parametervoorstelling r (e) • - m 
In eerste orde benadering geldt voor de eenheidsvektoren 

e = e - oe -n -x ~ 
of 

e = e + o~ -:r -n - .... 

-esin(2e+2¢) - µsin(4e+4v) 

en voor de snelheidscanponenten geldt uiteraard 

v = v -n r _ove i Vt =Ve + ov r 
of 

v = v + ovt v = v - ov r n a t n 

(5 • 5 o l. I 2 •) 

(5.5.3. ,4.) 

(5.5.5.) 

(5.5.6.,7.) 

(5.5.8. ,9.) 

~ grond van vergelijking (5.5.8.) geldt enerzijds voor vr op 

het rnembraan 

v I = v + av I = ov = ov rm n tm 0 (5.5.101 
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en anderzijds door te ontwikkelen 

Analoo:J geldt weer vanwege de sarrenhang tussen de verschillende 

snelheidscanponenten 

(5.5.12) 

en uit de Taylorontwikkeling volgt 

v I =··-.-a'l:a.j -c-.3l1'1j - µa'l'21 - ( r (8)-R > {a <a'l'o)}I {5 5 13) e m ar R c.-ar R ar R '· m .. • ar ar R • • 

0 
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---·--·----·-- -

5. 5. 3. Het strominqsprobleem. 

Dit deel van hoofdstuk 5 bestaat uit twee onderdelen. 

In het eerste deel v.JOrdt het nulde orde probleem behandeld- , 

in het tweede deel komt het eerste orde probleem aan de orde. 

5.5.3.1. Het nulde orde orobleem. 

We s~reken van het nulde orde probleem als s = 0 en µ = 0 

'WOrdt gekozen en we dus te maken hebben met een cirkelcilinder. 

'!' iO resp. 'l' ea rroet voldoen aan de biharm::mische vergelijking. 

Op de rand ( het membraan , rm = R ) geldt _ , dat de tangentiele 

snelheid R is en de normale snelheid nul. In de Oorsprong is de 

snelheid minimaal en nul. In het oneindig is de snelheid gelijk 

aan die in een ongestoorde afschuifstroming. 

Hieraan "WOrdt voldaan als geldt 

2 
'l'iO = -~r 

'l'eo = -~r2 + ( ~r2 - wR
2 + ~-} cos 28 

r 

(5.5.14) 

(5.5.15) 

(5.5.16) 

De vorticiteit en de druk kunnen nu v.JOrden bepaaid door middel 

van substitutie van (5.5.14) resp. (5.5.15) in (5.3.12) en in 

de kambinatie (5.3.14) en (5.3.15) : 

r,;ia = 2w 

Pio = Pio (konstante) 

R2 
Pea =Pea + 4ne~ sin 28 

r 

(5.5.17) 

(5.5.18) 

(5.5.19) 

(5 .5 .2a) 
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5.5.3.2. Het eerste orde orobleem. 

Nu de stroomfunktie in nulde orde ,'¥iO en '¥eO , bekend is, 

kunnen de formules (5.5.10)/(5.5.11) en (5.5.12)/(5.5.13} ~rden 

uitgewerkt.Stellen we de twee uitdrukkingen voor de radiale resp. 

de transversale snelheden aan elkaar gelijk , en bedenken we dat 

in onze aanpak s en µ onafhankelijke parameters zijn , dan krijgen 

we als randvom:waarden voor de eerste orde stroomfunktie : 

(5.5.21) 

(5.5.22) 

UJ 1 d'J' i~ • ( 48 A' ) voor r 12 r 38' IR = -w R sin +~v (5.5.23) 

~~R = -v2 + ~R cos (48+4v) (5.5.24) 

1 a'l'e~ · . 
voor 'l'el r as -IR= -wR sin (28+2¢} (5.5.25) 

a'l' ~, 
areiR = -V1 +~WR COS (28+2¢} - WR cos (48+2¢) + 

-wR cos (2¢} (5.5.26) 

1 a'l'e~ . 
voor 'l'e2 r ae IR = -wR sin (48+2¢} (5.5.27) 

~~e1R = -v2 - ~R cos (28+2¢) + %wR cos (48+4v) + 

-~R cos ( 68+4v) (5.5.28) 

We kunnen nu de eerste orde stroomfunkties,'l'. 1 ,'l'.
2

,'l' en 'l' , 
i i el e2 

vinden door de waarde te bepalen van de onbekende coef f icienten 

uit de funktie gegeven door (5.3.16}. 
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~ volstaan met het opscmnen van de resultaten voor de 

stroomfunkties in orde c resp.µ : : 

2 2 ~2 
'l' il = ~r {y+cos2¢) + \wr (3- R2 ·_ l cos(28+2¢) 

I 

{5.5.29) 

2 2 R
2 

'!'el = ywR log r + \wR {3- 2 l 
2 R4 R

2 
cos(28+2¢} + ~wR (-;r + 2>cos(48+2¢) 

r r r 

(5.5.30) 

v1 = -wR{y + cos2¢l (5.5.31) 

{5.5.32) 

2 R2 
'l'e2 = -V2Rlog r + \wR <--; - l)cos(28+4v) 

r 

wR2 R6 R4 
+ --;r-<"""6 - -'4)cos(68+4v) ,met v2=.-y'.wR 

r r 
{5.5.33) 

De uitwerking is opgenanen in AppendiX A.3,4. 

De vorticiteiten r;;il en r;;el kunnen "WOrden bepaald uit (5.3.12). 

De drukken pil en Pel kunnen "WOrden bepaald met de formules 

( 5 • 3 .14) en ( 5 • 3 • 15) • Hier vol gt een ops_anming VarJ. de . resu_l ~tei} ~- __ _ ___ _ 

. 2 
r 

l';;il = - 2w(y + cos2¢) + 3 ~os(28+2¢) 

R2 R4 
r;;el = 3~os{28+2¢) - 6~s(48+2¢) 

r r 
2 

p. 1 = p. 1 + 3n.~in(28+2¢) 
J. J. J.R 

2 
Pel =Pel + new{ +~in(28+2¢) 

r 

R4 
- 6~in(48+2¢)} 

r 

De afleiding hiervan is gegeven in Appendix A.5. 

{5.5.32) 

(5.5.35) 

{5.5.36) 

(5.5.37) 
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AnalOCXJ aan het voorgaande w:>rden de vorticiteiten en drukken, 

evenredig metµ , bepaald. De vorticiteiten berekenen we weer aan 

de hand van formule (5.3.12).Het resultaat luidt: 

_ ·'N2 15 r 4 

Z:i2 - R + Z7°5 

R2 
z:;e2 = -~s(28+4v) 

r 

(48+4v) (5.5.38) 

15 R4 RG 
+ ~s(48+4v) - 5~os(68+4v) (5.5.39) 

r r 

De drukken pi
2 

en pe2 berekenen we , gebruikmakend van formules 

(5.3.14) en (5.3.15) , door daarin (5.5.32) resp.(5.5.33) te 

subs ti tueren. Er s;eldt 

(5 .5 .40) 

R2 
(48+4v) + rie7 sin(28+4v} + 

(5.5.41) 

De afleiding is gegeven in Appendix A.6. 
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5.6. De tangentiele en nonnale spanningen. 

On de tangentiele , radiale , nonnale en transversale 

c:x:n~i::x:menten van de schuif spanningen , die we in Hoofdstuk 5. 7. 

ncxlig hebben , te berekenen , maken we gebruik van de hydro

dynarnische spanningstensor S : 

a a i a'!' S = -p + 2~ (v )= -p + 2~(- -) rr ar r ar r ae 
(5 .6 .1.) 

1 a vr 1 a2 1¥ 1 al!' 
8ee = -p + 2n{rae (ve) + r} = -p + 2n(r arae + 238) (5 •6 •2 ·> 

r 

i a a · i i a21¥ a21¥ i a'!' 
5re = n{r ae (vr) +as- (ve) - rve}= n{2 w - arz + r ar} r . . 

(5.6.3.) 

i. °': sp~iri9"s_co~11~ri_~en --r~-e~- -r0--~~geri-~~r1.::-~~==-=-=-~~-----~ 
T = S • N (5.6.4.) 

= 
waarin N de nonnaal on het membraan voorstelt: 

N = 1 ~ - a~ (5.6.5.) 

tot in eerste orde in E: enµ ,daar o ~ O(E:,µ), want 

o := ~m ~e rm(8) ~ ~{E:sin(28+2<f>) + µsin(48+4v)} (5.5.5.) 

-r = s - osre r rr en (5.~.6.) 

{5 .-6 .7.) 

F.envoudig is ook na te gaan , dat in eerste orde voor de nonnale 

en tangentiele cc:mponenten geldt: 

-r = -r - G-r8 = -r - osre n r r (5.6.8.) 

-c5.6.9.l 
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We kunnen T ,Te ,T en Tt ontwikkelen in een Taylorreeks rond r n . 

r (e) - R = ~Ecos(2e+2¢) + %µcos(4e+4v) m 

'lbt in eerste orde in s en µ geldt 

(5.5.0.) 

.... = 5° ·I + c-5 1 I + µ5 2 I + er -R).L(5u ) I - .r:5o I C5 6 lo> •r rr R c.. rr R · rr R m ar rr R u re R • • 

T = T - 05° I n · r re R 

Waarin O= -{Esin(28+2¢) + µsin(4e+4V}} 

(5.6.12) 

(5.6.13) 

(5.5.5.} 

De fonnules (5.6.10) en (5.6.11} "WOrden overzichtelijker door 

tennen net s resp.µ bij elkaar te schrijven: 

T = 5° I + d r rr R 5~r1R+ ~Rcos(2e+2¢}~r 5:rlR + sin (28+2¢) 5;e1R}+ 

+ µ{ 52 IR+ %Rcos(4e+4v)~ 5° [R + rr r rr sin (4e+4v) 

Te = 5;e IR+ d 5~elR+ ~Rcos(2e+2¢}~r s;8 1R + sin (28+2¢) 

+ µ{ s:elR+ ~Rcos(4e+4v)~r s;8 1R + sin (4e+4v) 

We volstaan hier met een opsamning van de resultaten. 

Intern geldt : 

5;e IR} 

s~e IR}+ 

s~e IR} 
cl·;,t 

- - - . 15 . T · = -('O. 0+Ep. 1+µp. 2)-3En.wsm (2e+2"') ~2 n .WSill (4e+4V) (5 .6 .16) 
JI ··i l. ··i l. 'I' l. 

Tie ::;: -e:Pi0sin(2e+2¢)-µpi0sin(4e+4v} _ (5.6.17) 
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T = T in ir (5.6.18) 

(5.6.19) 

Extern geldt 
T = -(n 

0
+ci5 

1
+µo 2l-4n wsin28 ~3e:rt wsin(28+2¢) +lOsn wsin(48+J¢)+ er e e e e e e 

1
1
2
5µn wsin(48+4v}-2µn wsin(68+4v) 

e e 
(5.6.20) 

Tee = 2sn wy + 2sn wcos2¢ - 2µn ~R2 + e e e w 

-µp 0sin(48+4v) - 2µn wcos(68+4v) 
··e e 

(5 .6 .21) 

T = -(p 0+so 1+µp 2l-2sn wsin2¢ + en e e e e 

-4µn wsin(68+4v}-2µn wsin(28+4v) e e 
(5.6.22) 

Tet = 2sn wy + 4sn wcos2¢ -2 µn ~R2 ~4n wcos28 + e e e w e 

-4Enewcos(48+2¢) - 4µnewcos (68+4v) (5.6.23) 

De uitwerking is opgenam=n in Appendix A.7. 

Deze acht uitdrukkingen gaan we substitueren in de twee evenwichts

voorwaarden , die worden ~!g~le:i:_d".:1n §: 5.? ~ -~ oo~ in · r~<;it:l~-~~-~:=-~=--= 
(5.;,2 .. 28); het verband tussen liTn en liTt , afgeleid uit de 

rrernbraanvergelijkingen. 
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5. 7. .!)e evenwichtsvoo:t:Waarden. 

We zijn uitgegaan van een bepaalde celconfiguratie rm(8) • 

Is dit een evenwichtsconfiguratie , dan moet voldaan zijn aan 

vergelijking (5 .2 .28) , welke het verband aangeeft tussen de 

nonnaalCOITlfX>nent en de tangentiele canponent van de spanningsvektor 

op het mernbraan. Bovendien rroet nog aan twee. andere eyenwichts-:

voo:rwaarden "WOrden voldaan. 

We eisen dat de tangentiele spanning op het membraan uitge

oefend, geintegreerd over de antrek nul oplevert. Was di t niet het 

geval 1 dan ZOU de spanning in het membraan niet eenduidig zijn. 

In onze benadering leidt deze eis tot de voo:rwaarde 

21( 
F = J ( -r --r . ) r de = o 

0 
et it m 

an::lat geldt ds ~ rmde 

(5. 7 .1.) 

(5. 7 .2.) 

Het totale koppel dat op de celwand werkt,moet nul zijn , an::lat 

we ervan uitgaan , dat de orientatie van de krarrne , waarlangs het 

m=mbraan als een rupsband beweegt, vast ligt , zonder dat daarvoor 

externe krachten nodig zijn. 

Beschouw de kracht , die werkt op een stukje membraan net lengte ds. 

Deze kracht is het orodukt van de resulterende spanningscomponent 

~t ds: ·We drukken ds uit in ae ,zodat g~ldt: 

(5. 7. 3.) 

De arm van het koppel is in eerste orde gelijk aan rm ,zodat 
voor het totale koppel geldt 

2~ 2 
M = ! (T - T. )r d8 = O 

0 ee 18 m (5.7.4.) 

We gaan de uitdrukkingen voor de tangentiele spanningen , gevonden 

in § 5.6., substitueren in vergelijk.ing (5. 7.1.). Uitwerken tot 

en ~t eerste orde tennen geeft het resultaat 
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F = 2rrn wR { 2£y + 3£cos(2¢) - 2µV 2 } = o e R (5.7.5.) 

Substitutie van de uitdrukkingen voor de transversale spanningen, 

( § 5.6.) , in (5.7 .. 4.L levert na uitwerking tot en net tenren in 

de eerste orde , het resultaat 

M => 4rr~n w 
e 

·v £y-µ-2) =0 
WR 

Aan (5.7.5) en (5.7.6.) is voldaan als geldt 

., v 
· EY =p !.Z. en WR 
cos (2¢) = 0 , ofwel ¢ =·.±· ~ 

(5.7.6.) 

(5.7.7.) 

(5. 7. 8.) 

Kiezen we s>O ,dan mag v..Drden vei:wacht ,dat de stand horende bij 

¢ = + :;f gerealiseerd zal worden.In de gebieden v.ielke dan door de 

celinhoud v..Drden ingenomen , is de druk in het straningsveld lager 

dan in de gebieden , die door een eel in stand ¢~ i worden bedekt. 

We laten dan ook cf> =-'i verder buiten beschouwing. 

Oµnerking: Het spreekt vanzelf dat £ en cf> steeds zcxlanig gekoppeld 

zijn, dat verandering van het teken van £ een verandering van het 

teken van cf> net zich meebrengt. 
Voorbeeld: Stel £>0 ,¢ = i; rm(8) = R{ l+~t:cos(28+2¢)+~µcos(48+4v)} 

stelt dezelfde krorrme voor als de kralllE die we krij~en wanneer 

we £ vervangen door -£ en cf> door -cf> 

In ·§5.2. is uit de rrernbraanvergelijkingen een verband afgeleid 

tussen de lokale tangentiele en nonnale spanningskorrponent: 

(5.2.281 

Onze gepostuleerde oplossing voor de beweging dient aan deze 

betrekking getoetst te worden.rn §S.6. zijn uitdrukkingen gegeven 

voor Tet en Tit in fonnules (5.6.23} en(5.6.19) ,zcxlat voor i'lTt 

geldt 
i'lTt = T -T. = -4n wcos28 +4sn wsin48 -4µn wcos(68+4v) (5.7.9.) e 1 e e . e 

J •.-_.I 
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VCA:Jr rm(8) = R{l-~Esin28+!:iµcos(48+4v)} (5.7.10} 

is de krarrning bepaald , waarvan de ui twerking is opgenanen in 

Appendix .A.2. Het resultaat luidt 

1 3 15 
K = ~1- ~sin28 + 2"41cos(48+4v) (5. 7 .11} 

De uitdrukkingen voor Ten en Tin , (5.6.22) en (5.6.18} van 5.6. 

geven VCA:Jr b.T n 

b.T = T -T. = -b.p - 4n wsin28 - 3s(n -n.)wcos28 + 8sn wcos48 + n enm - e ei -e 

(5. 7 .12} 

Substitueren we bovenvennelde gra::Jtheden in (5.2.28} en werken 

we deze vergelijking uit tot in eerste orde in E en µ , dan leidt 

dat tot: 

-4n wcos28 +4En wsin48 -4µn wcos(68+4v} -8n wcos28 + e e e e 

+6E(n -n.)wsin28 -44En wsin48 ~3Eb.o0cos28 +19µn wcos(28+4v} + e 1 e - e 

-2En Wsin48 -111n wcos(28+4v} +µn wcos(68+4v) = O e e e (5.7.14} 

waar:i.n 11Po· = P o - P · o . . e 1 
(5. 7 .15) 

Deze vergelijking wordt overzichtelijker , wanneer we hem schrij~ 

ven in tennen van sin28 , cos28 , sin48 ,enzova::Jrts. 

We voeren bovendien twee .·d~~sfelo~e ~ootheden. irl:-
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(5.7.16,17) 

Vergelijking (5.7.14} wordt gedeeld door new ; substitutie 

van (5.7.16} en (5.7.17} voert deze vergelijking over in 

+{ 6e;(l-Fl + 18µsin4v } sin28 + 

-{ 12 + 3e:.G +18µcos4v } cos28 + 

-{ 42s + 30µ(1-F}sin4v + 15µGcos4v } sin48 + 

+{ 30µ (l-F}cos4v - 15µGsin4v } cos48 + 

+{ 18 sin4v } sin68 + 

+{ 18 cos4v } cos68 = 0 cs. 7 .18) 

Het blijkt niet rrogelijk te zijn s , µ , F , G ,en 4v zo te 

kiezen, dat,aan deze vergelijkingen wordt voldaan. 

j-9P deze~ plaats dient nag een5 te worden opgemerkt , dat we 

voor de celvonn slechts van een beperkte beschrijving zijn uitge

gaan , zoals aangegeven in 5.5.1. ; we hebben namelijk tennen 

meegenanen tot en met cos48 en sin48 • Gezien dit beperkte uitgangs

punt 1 ZOU het ons tevreden stellen indien de coeff icienten van 

de overeenkomstige terrnen tot en met de goniaretrische funkties 

van 48 ,in vergelijking (5.7.18} nul zouden worden door een 

geschikte keuze van E en µ • De parameters moeten dus zodanig 

gekozen worden , dat voldaan is aan het stelsel vergelijkingen: 

6s(l-F) + 18µsin4v = 0 

12 + 3sG + 18µcos4v = 0 

42s + 30µ(1-F}sin4v + 15µGcos4v = 0 

30µ(1-F)cos4v - 15µGsin4v = 0 

(5.7.19) 

Het lukt echter e_v~ ae·--parameteiS- zo te kiezen -, --aat aan deze - ----------

vergelijkingen is voldaan. 
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6. DISKUSSIE EN KOOKI.DSIE. 

Het oplossen van de eerste, derde en vierde vergelijking 

levert ( aannemende dat ook µ groter dan nul is ) : 

E: I 5 - = +3v (-) 
µ 21 si.Il4v = -0.24 (1-F? (6.1.1. ,2.) 

aJS4V = +0.22 /(16+10F-5F2
) G = -0 • 41 ( 80 +50F-25F2

) ( 6 .1. 3 • I 4 • ) 

Het is duidelijk dat de tweede vergelijking strijdig is met 

deze resultaten.De term die geen E: en geen µ bevat in die · 

vergelijking , is afkanstig van de drukverdeling , die door de 

af schuif straning reeds in het geval van de cirkelcilinder wordt 

opgewekt.Hier blijkt dat de vervo:rming niet in staat 

is krachten te genereren , die deze drukverdeling kunnen com

penseren. In onze orde van benadering leidt dit tot de konklusie 

dat geen krachtenevenwicht kan worden gevonden; met andere woor

den dat de gepostuleerde rupsba:ndbeweging geen oplossing is 

van het dynamische probleem. 

Beschouwen we de vergelijkingen (5. 7 .19), dan zien we dat in de 

vierde alleen µ voorkant, terwijl in de and.ere vergelijkingen 

ook E: voorkant. Wanneer we er vanui t gaan dat µ klein is, dan 

dient onderzocht te worden hoe de oplossing eruit zou zien 

wanneer we de vierde vergelijking buiten beschouwing laten en G, 

s en µ oplossen uit de eerste drie vergelijkingen. Deze drie groot

heden hangen dan nog af van F en v. 

42 
G = {5{l-F) - 2(1-F)}tg4v, 

E: = -4tg4v 
G-2{1-F)aJtg4v 

-E: (1-F) 
µ = 3sin4v 

(6.1.5.) 

(6.1.6.) 

(6.1.7.) 
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Uit de :rrerrbraanvergelijkingen hebben we afgeleid, dat in de 

gebruikte benadering geldt 

a = -t::,:r s t 
en (5.2.26.) 

OK= tn 
n 

(5.2.25.) 

Ui tgaande van de ui tdrukking (5. 7. 9.) voor ln t kan a word.en berekend 

uit (5.2.26.). Substitutie van a in (5.2.25.) levert een uitdrukking 

voor LlT • Deze uitdrukking zal versdlillen van die berekend uit 
n 

(5.7.12.), aangezien de vierde vergelijking niet kon word.en be-

vrerligd. 

LlT * l 1 ne~ = k* + ~~:~~~~~~;~;~:~~:~~~;~~in28 + 

+ 20(l-F)t 4v ] [+ 2 (l-F)cotg4v sin68+(1-F)cos68] 
{42-10(1-F) 2 }tg24v-10(1-F) 2 . 3 

(6 .1. 8.) 

LiTn =f42-10(1-F) 21tg4v - 12{42-10(1-F) 2 }t 2 4v-80(1-F) 21 sin28 
new [ 5 (l-F) j 3{42-10(1-F) 2 }tg2 4v-30(1-F) 2 ] 

-I 20 (l-F)tg4v ]· [- 2(1-F)cos28 - ~(1-F) 2 cotg4vsin48 + 
{42-10(1-F) 2 }tg2 4v-10(1-F) 2 3 2 

+ {4 - i(l-F) 2 }cos48 + j-(l-F)cotg4vsin68 + j-(1-F)cos68] 

(6 .1. 9.) 

Men kan ook andersan tewerk gaan, door ui tgaande van (5. 7 .12.) m.b. v. 

(5.2.25.) een uitdrukking te vinden voor a en die te substitueren 

in (5.2.26.). De zo gevonden uitdrukking voor LlTt vergelijken we 

dan met (5.7.9.). 
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[8
_12t 4 {42-10(1-F) 2tg4v-10(1-F) 2cotg48Jcos2e 

g v{42-10(1-F) 2)tg4v-10(1-F) 2 

-[r42-1~~~=;r:~i.iv-1011-F>'J.[-4sin2e + 

+ 42-10(1-F) 2tg24v-10(1-F) 2cotg4v cos28 -

22 22 . ) - ~(l-F)cotg4vcos68 - ~(l-F)slll68 
3 3 

llTt r 2oc1-F)tT4v ) ~4 · 48 -
n w = -4cos2e -rr42-10(1-F) 2 tg 4v-10(1-F) 2 ·~ sin 
e 

j (l-F)sin68 + t<l-F)cotg4vcos68 ) ] 

(6.1.10) 

(6.1.11) 

We zien direkt dat in beide gevallen de uitdrukkingen niet overeen

stenm:m. We kiezen vex>r A en v relevante waarden (A = 3, v = 15°) 

en substitueren die in B, e: en µ, en in de beide uitdrukkingen 

(6.1.8.) en (6.1.9.) resp. (6.1.10) en {6.1.11). 

De resultaten luiden: 

B = + 0,35; e: ~ 2,0; J.1 ~ -1,5 

flT * 
_____!!__ =k* + 5,08 sin28 - 5,3 cos28 + 1,54 sin68 - 2,66 cos68 n w e 

(6.1.12.) 

llT 
___!! = 0,35 - 0,92 sin28 + 9,33 cos28 + 11,55 sin48 - 12cos48 n w 

e + 3,08 sin68 - 5,33 cos68. 

(6.1.13.) 

en 

tn * 
~t- = -0,005 sin28 + 23,86 cos28 - 7,9 sin48 - 47 cos48 n w 

e - 16 ,9 cos68 - 29 ,3 sin68 (6 .1.14.) 

llTt 
~ = -4 cos28 + 8 sin48 + 5,33 sin68 + 3,08 cos68. 
new 

(6.1.15.) 
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Vergelijken van de coefficienten in de uitdrukking die zouden 

rroeten overeenstemren geeft helaas geen nader inzicht in de aard 

van de onbalans in de dynamische krachten. 

Kanttekeningen 

We zijn uitgegaan van een beperkte beschrijving van de vonn 

rm(8} = R{l+~£cos(28+2¢}+~µcos(48+4v}}. In 5.5.1. is aangetoond dat 

voor de vonn van de eel in rust naannate de periodiciteit van--de 

vervonning hoger is , ook de arrplitude van hogere orde is,zodat 

afbreken van de reeks zinvol lijkt.Wanneer we ook tenren rret 

periodici tei t 68 rreenerren , dan zouden nog twee onbekenden worden 

ingevoerd. Echter , aangezien zowel rret als zonder rreenenen 

van de vervonning beschreven door ~Rµ cos ( 4e+4v} CCIIlJE!.l1Satie van de 

nulde orde tenn in de kradltenbalans niet kan word.en verkregen 

is dit,als zijnde niet zinvol, niet verder uitgewerkt. 

Een-ander nog niet in de beschouwing opgenomen aspekt is de 

invloed van de wand van het bloedvat op het straningsgedrag. 

In het tweedirrensionale m::rlel betekent dit , dat de eel zich 

"tussen twee platen" bevindt • Eenvoudig is in te zien dat deze 

invloed rrerkbaar wordt (snelheidsverandering ter plaatse 

groter dan tien procent) ,als de wan.den een onderlinge afstand 

hebben in de orde van ca. 2 a 3 ma.al de gerniddelde celafmeting 

= 3 x 3 µm ) • Zie ook de volgende schets. 
I 

<1 V1 

77 7 77777 7 7/??lv/77 7777 77/77777//77 
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A. APPENDIX. 

A.1.1. De onrekbaarheid van het membraan. 

Op grond van experirrenten neemt men aan , dat de membraan

struktuur zcxlanig is r dat er voor vormveranderingen bij ko.LJ.

stant oppervlak een relatief lage spanning ncxlig is, vergele

ken bij de spanning die ncxlig is an het membraanopper-

vlak te vergroten, (Skalak,e.a. ,1973). Jenkins (1977) gaat ook 

uit van een onrekbaar oppervlak op grond van de hypothese , dat 

het membraan is opgebouwd ui t een dubbellaag lipiden ( lange 

molekulen) als aangegeven in de schets 

In di t m:xlel is de weerstand tegen 

oppervlaktevergroting zeer groot ten 

opzichte van vonnverandering bij kon

stant oppervlak. Daarbij ·~ ~- ... _ 

nY;>l~~-zicli yerplaatsen zondei; dat 

-·fYt'fJ n 'r 1f t[J/L/ 
l. ·11-1· L1JJl1ILl rr . - J J_[ 

de gemiddelde onderlinge afstand verandert. Buiging-verandert 

echter wel de onderlinge afstand der molekulen , in beide lagen 

in tegengestelde zin. Het .rrernbraan is dun en daarorn is de grootte 

van de zo opgewekte rromenten gering. 
We gaan een schatting maken van de verhouding tussen de in 

het membraan opgeslagen buigenergie en de rekenergie. We gaan uit 

van een vlakke plaat , zoals aangegeven in de figuur om de ~ek

energie voor een vlakke plaat te berekenen. 

Gebruikmakend van de wet van Hooke geldt 

F(x) _ E x 
. ...,..,.-- - -

.LO 2TIR en dus ook (A.1.1.) 

F(x ) max 
ld (A.1.2.) 

/ 
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----- voor'"c1e arbeid die wordt verricht an x te bereiken,vinden we - max 

(A.1.3.) 

We stappen nu even af van dit onderwerp en gaan over tot de 

berekening van de energie , die ncx:lig is an de plaat in kwestie 

te verbuigen tot een cilinder. 

+~d 

We nerren aan dat het systeem zich lineair gedraagt. Voor de vlakke 

plaat geldt --~d <y<+~ • De lengte van de neutrale lijn is 2'TTR. 

De buitenantrek wordt 2'TT(R+~d) = 2'TTR+'rrd ;de binnenomtrek wordt 2'TTR-'1Td. 

Voor de relatieve verlenging B van een laag op"hoogte"y geldt s=:: * . 
De bijbehorende kracht is volgens de wet van Ho:::>ke 

f!.F = E * J.lly (A.1.4.) 
+!.:ri 

Voor Fres vinden we uiteraard Fres = -~f!:J.F = 0 en voor het :rrorrent M 

+~ E 1 d3 
M = J y!:J.F = 12R 

-~ 
(A.1.5.) 

De rekenergie , ncrlig an een laagje rret dikte 8.y te verlengen rret 

2ey bedraagt 
LAt•'r· El 2 - - -- -llW = -:zLJJ.x = -. y /:J.y. ____ Integratie over y levert de buigenergie w. r 2R --- - --b 

+~ER 2 El 3 
~ = J 2R y dy = 24R d (A.1.6.) 

-~ 

We hebben hiermee een uitdrukking voor de buigenergie verkregen. 

Voor de rekenergie,opgeslagen in het naribraan, hebben we de uit~ 

drukking (A .1. 3 • ) 
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We hebben een schatting voor de verhouding van de rek- en 

buigenergie, als we deze energie kunnen vergelijken met de buig

energie.- Daaran gaan we terug naar de situatie , waarbij een 

cirkelcilinder in een vloeistof is geplaatst. De hydrostatische 

energie is van gelijke orde als de buigenergie. 

p/:N = prrR2 1 = a~ met a ~1 (A.l. 7.) 

. - .......... , 
' : I "' .• / F ... ",-... · ,,.,/ F ... 

~;:;.,,, 

Er is ook krachtenevenwicht; de beide 

krachten F ... vertegen'NOOrdigen de kracht 

die de bovenhelf t van de cilinder op de 

onderhelft uitoefend • 

prrRd = 2F... (A.1.8.) 

Kanbinatie van (A.1. 7 .) en (A.1.8.) 

gee ft 

(A.1.9.) 

Deze F... is de helft van F , die hoort bij het gedeelte over max 
de rekenergie. 

zcxlat voor de verhouding geldt 

• 4Eld3 

24R 
a 2rrd2 

=---24R 

(A.1.10) 

(A.1.11) 

Nerren we voor de dikte d = 100 A en voor de straal R = 10 µm , 

dan geldt 

(A.1.12) 
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A.1.2. De membraanvergelijkingen. 

r = (cx:>s xi en 
-S Sll1 XJ 

N 

N = ('sin xt 
- {-cos XJ 

Wanneer N de norroaal is , en 

r de eenheidsraakvektor , dan 
-s 
kan de laatste worden uigedrukt 

in x ,de hoek tussen de raakvek

tor en de positieve x-as. 

In f ormule 

(5.2.8. ,9.) 

We def inieren zoals gebruikeliJ' k de krcmning K als K := ~ . as 
De hogere af geleiden naar s kunnen nu , gebruikrnakend van de ketting

regel , 'WOrden ui tgedrukt in x en r en N • In tabel I staan enkele -s -
nuttige relaties: 

f.ss = -KN 

Esss 

r -ssss 

N = Kr -s -s 

Tabel I 

Vergelijking (5.2.20} luidt pV2KN + K + ~T N + ~T~ = o. - -s n- l,..-.:::> 

Het linkerlid stelt een vektor voor,welke kan 'WOrden ontbonden 

in een komponent langs Es en een langs de norrnaal N • De karponenten 

noeten beide nul zijn. K 'WOrdt uitgedrukt in r en N. 
-s -s -

K = ( K .r )r + (K .N) N -s -s -s -s -s - -
= {(Kt) +KK } ~ + { (K ) -KKt} N (A.1.13) 

s n -s n s -
Substitutie in (5.2.20) levert voor de N-komponent resp. Es-komponent: 

(K ) - KKt + pV2
K - ~T = 0 (5.2.22} ns n 

(Kt)s + KKn - ~Tt = 0 (5.2.21} 
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A.2.1. De kronming van het rnembraan en differentiatie naar s • 

l.De krarming van het rnembraan. 

y 

K p 

Zij gegeven een krarme Kmet s 

als booglengte parameter. In 

P(s=s
0

) maakt de krorrme een hoek 

a.o met de positieve x-as.; in Q(s) 

een hoek x. (. x= arctan y' ) 
x De krarming K wordt gedef inieerd 

als K:= ~~ .We k:unnen dit uitwerken en krijgen dan de bekende 

f onnule voor de krarming 

da. _ dl){jclx _ y" 1 _ y" 3 

ds - ds/dx - l+(y') 2 "/{l+(y') 2 } - {1+(y 1
}

2 } 2 

ds2 = dy2 + dx2 ,zcxlat geldt ds = +ll+{y') 2 

(A.2.1.) 

Het +-teken geldt ard.at toename van x toename van s inhoudt. 

In parametervonn gaat (A.2.1.) over in 

yx - xy . ... dx • dv .. ax .. dv ( 2 2 ) 
K= U+c~/;)2}~ , waarm .h. = ds' Y = ~' x = ds ' Y = ~ A ••• 

Deze fonnule is parameteronafhankelijk. 

Stel namelijk x=x(p(s)) en y = y(p(s)) , danqeldt 

x =x p s p s xss=xprf's + xppss 

Yss=yprf's + YpPss 

SUbstitutie van (A.2.3.) in (A.2.2.) levert 

x.v -x v 
K = P'"PP PP"P 

(x2+y2) 2 
p p 

(A.2 .3.) 

(A.2.4.) 

We voeren nu poolcoordinaten in: Zij r = f (e) is een vergelijking 

voor een kronme in poolcoordinaten. Met r = f <e> en dus 

x = f ( e) cos e en y = f ( e) sine vinden we 

e+2f I 2+ff 11 

K =------
(f'2+f2)2 

. f' df f"- d
2
f , waarm = ae en - aez (A.2 .5.) 
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Deze fonnule kunnen we nu rechtstreeks toepassen op rm(e). 

r (e) = R{l+~scos(2e+2¢)+hicos(4e+4v)} 
m 

t (e) = R{-ssin(2e+2¢)-µsin(4e+4v)} (A.2.6.) m 
rm(e) = R{-2scos(2e+2¢)-4µcos(4e+4v)} (A.2.?°.)' 

SUbstitueren VJe deze drie uitdrukkingen in (A.2.5.) en beperken 

VJe ons tot eerste orde terrnen , dan volgt 

1 3 15 
K~ fi{l+ ~cos(2e+2¢)+ '441cos(4e+4v)} (5. 7 .11) 

.2. Differentiatie naar s. 

In de rrembraanvergelijking staat een term , VJelke gedif ferentieerd 

rroet worden naar s • De operator differentieren naar s willen we 

vervangen door differentieren naar e • In termen van f (e) wordt 

dat 

{f(e)}
5 

= {f(e)}e.es = f' (e)/se (A.2.8.) 

Gebruiken VJe VJeer x = r (e) cose en y = r (e) sine ,dan volgt m m 
na differentiatie naar e en substitutie in 

ds = +/{r2 +(r') 2 } m m 
In orde £ geldt dus ds ~ r de 

m 
wordt . 

d ({f(e)}~ .!... a {f(e)} 
ds rm ae 

, voor ds· 

ofwel se ~rm en (A.2.8.) 
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A.2.2. De vormvan de eel 

Slooten vindt voor de krarming K de ui tdrukking , gegeven in 

(5.5.1~) • M=t dinensies luidt deze vergelijking 

(A. 2. 9.) 

Verwaarlozing van orde '£ 2 tennen geeft de uitdrukking 

9x_ _ 21T {l + - 41TS} ds-l c:cosT ,en integratie' levert (A.2.10) 

21Ts + 2,... ; 41Ts 
X = - c:si.n-.:--1 1 

(A.2.11) 

Voor de overgang van x op s , kan in eerste orde 'INOrden geschreven 

lv A.l in2 s=.::A--s X / 21T 21T 
(A.2.12) 

x in s substitueren en alle tennen tot en met eerste orde gelijk

stellen , levert : A = € , zodat 

lv €1 . 2 ("'2) 
S = .::A - -Slil X + 0 E 2TI 2TI 

Verwaar lozing van O (£ 2 ) geeft dus 

2TIS "' . 2 l = X - E:Slil X 

(A.2.13) 

(A,2,14} 

Substitutie van (A.2.14) in (A.2.13) geeft na verdere uitwerking 

tot en met tennen van de eerste orde 

(A.2.15) 

an de coef ficienten uit deze uitdrukking met c: en µ te ve:rgelijken, 

gaan we uit van K ,bepaald uit rm(e) zoals in A.2.1. , dus 

1 3 15 ' . 
K = R {l~cos26+ -;VJCOs46} uit rm(e) = R {l+~c:cos26+~µcos46} 

(A.2.16) 
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arrlat bij benadering geldt as ~ r ae ' levert integratie m 
s=!rmd8 = R{ 8+ \ssin28 + l~ sin48} (A.2.17) 

Voor dX kunnen we een uitdrukking in 8 verkrijgen 

dx=Kds=Krmd8={l~cos2e1~cos48}{l+~scos28+\µcos48}d8(A.2.18) 

ofwel in eerste orde 

dx = {1+2scos28+4µcos48}d8 (A. 2 .19) 

en na integratie volgt 

x ~ ; + e + ssin28 + µsin48 (A.2.20) 

Ook hier gaan we een"inverse"uitdrukking bepalen we stellen 

e = x - ~ + a.sin2x + Bsin4x (A.2.21) 

Substitutie van (A.2.21) in (A.2.20) en gelijkstelling van teI1ren 

tot en rret de eerste orde geeft s=a. en µ=-B , en 8 luidt dan 

e = v - .!!. + ssin28 - µsin48 
fl. 2 

(A.2.22) 

Substitutie van (A.2.22) in (A.2.21) leidt tot 

K ~ ~(l+ie:2 +~2 ) + (--~- ~µ)cos28 + (~-ie:2 )cos48 +.,} 
(A.2.23) 
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A.3. De bepaling van dat deel van de strocmfunktie , dat evenredig 

is met e: ; (If' il en If' e 1 • ) 
De randvoorwaarden ( pag .27 l la ten voor'f'. 1 de keuze toe 

2 4 2 1 

lf'il = (ar + br )cos(28+2¢1 +Ar ,met a , b , A van r en 8 on- (A.3.1.) 

afhankeli -jke onbekende konstanten. Met deze ui tdrukking berekenen 

we~~S lf'il!R. Vervolgens zullen we het resultaat gelijk stellen 

aan het rechterlid van (5.5.21J 

(A.3 .2) 

Met (A.3.1.) bepalen we ~¥illR en stellen dit gelijk aan het rech
ter lid van (5.s.22) 

Voor a en b volgt dan a=%w , b= -\w en Akan worden uitgedrukt 

in vl : A= -~v~ I zodat If' il 'WOrdt 

2 2 r 2 
lf'i1= ~wr (y+cos2¢) + \wr (3- --il cos(28+2¢) 

R 
(5.5.29) 

Op dezelfde wijze gaan we te werk met lf'el' We kiezen 

b4 b2 a4 a2 2 
lf'e1=(c0 1~1> cos(28+2¢)+(-;:r + -i-)sin48+(-;:r + '"'"2)cos48 +ywR logr 

r r r r (A.3 .4.) 

Voor de afgeleide op de cirkel r=R geldt hetvolgende: 

Berekening van ~ellR m.b.v. (A.3.4.) en gelijkstelling aan het 
rechterlid van (5.5.25) geeft 
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Berekening van ~el IR m.b.v. (A.3.4.) en gelijkstelling aan 

het rechterlid van (5.5.26) geeft 

c 
-2-jcos (28+2cp) 

r 
b b 

-(~ +2 ~)sin48 
r r 
a4 a? 

-<4-§- +2-)lcos48 }[R 
r r 

= -v -wRcos2cp 
- 1 

+~Reos ( 28+ 2cp) 

+wRsin2cj> sin48 

-wRcos2cpcos48 

Aan beide relaties is voldaan als geldt 

a4 a2 
2 S + 3 = ~wRcos2cj> 

R R 

Verdere uitwerking levert 

2 2 R
2 

2 R4 R2 
'l'el = ywR log r + ~wR (3- 2 ) cos(28+2cj>} + ~wR <-;r + 2 )cos(48+2¢) 

r r r 

(5.5.30) 
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A. 4. De beoo.ling van dat deel van de stroornfunktie, dat evenredig 

is net µ (.' '!' . 2 en '!' 21 
1 e 

Op grond van de randvooxwaarden op pag. 27 , kan voor '!' i 2 d~ 

keuze "WOrden gemaakt: 
4 6 2 

'!'i
2 

= (a
4
r + b4r )cos(48+4v) + b0r (A.4.1.) 

We berekenen ; ~ 8 1¥ i
2 
! R en stellen dat gelijk aan het rechterlid 

van (5.5.23) .In fo:rmule 

i a I 3 s . r a-8f i2 R= -4 (a
4
R +b

4
R ) s1n(48+4v) = -wRsin(48+4v) (A.4 .2.) 

Eveneens berekenen we net (A.4.1.) -~~i2 [R en stellen dat gelijk 

aan het rechterlid van (5.5.24) 

= ~wRcos(48+4v) - v2 

Uitwerken levert het volgende resultaat 

(S.5.32) 

Op dezelfde wijze gaan we te werk net '!'e2 • We kiezen 

-6 -4 
+Ca6r +b6r )cos(68+4v)+ y'wRlogr ,,fa':: 

v 

Hie:rrree wordt ~ ~(/¥ e 2 IR berekend en gelijkgesteld aan het rechter

lid van (s.s.27) 

= -wRsin(48+4v} 
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en berekening van ~ e
2 
l R met (A. 4 .3.) en gelijkstelling aan het 

rechterlid van (5.5.28) geeft 

(-2a 'R-3 
- 2 --

+y'wR 

--- ----- - -""l 

')cos(28+4v)+ -~wRcos(28+4v)+ 

-~Rcos(68+4v)+ 

-v 2 

Hieruit volgt v
2 

= -y'wR en na uitwerking voor 'l'e2 

wR
4 

5 R
2 

+ -(- - -)cos (48+4v)+ 
8 2 2 

r r 

(5.5.33) 
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A.5. De berekening van de vorticiteit- en drukverdeling 

r~il ,·~el Pn en Pel) I uit het e:-deel van de stroanfunktie 

r,; moet voldoen aan de vergelijking 1';;:: -f}l! ,waarin t,. de Laplace-
az 1 a 1 a 2 

operator voorstelt; in poolcoordinaten 6. = arz + r 3r + ?W 
~il= -M'il {A.5.1.) 

Berekenen van de afgeleiden van 'l!il en substitueren in (A.5.1.) 

geef t 2 
r,;.

1 
= 3~ cos(28+2¢) - 2w(y+cos2¢) (5.5.32) 

1 R~ 

Qn de druk p te berekenen , rnaken we gebruik van 
2£ 1 ar,; ap ar,; 
ar = -nr ae en ae = nrar 

Het is handig te stellen 

Pn=Pil + K
1
r 2sin(28+2¢), waarin ~ een nog te bepalen (A.5.2.) 

konstante is. 

2 
~ = +2K

1
rsin(28+2¢1 = +n.,.!..6~in(28+2¢l (A.5.3.) 

a 1 r R 

K
1 

kan word.en bepaald en voor de druk pil geldt 

2 
Pil = pi1 + 3ni~in(28+2¢) 

R 
(5.5.36) 

Analoog aan de berekening van ~il bepalen we /',;el uit de relatie 

sel = -t,.'l!el • Na enig differentieren en optellen volgt 

R2 . 4 
sel = 3~os(28+2¢) - 6~s(48+2¢) (5.5.35) 

r r 

Hieruit kunnen we aflezen dat we voor P. 

1 
rroeten kiezen: ·e 

Differentieren-we nu D 
1
- ilaar-r ·en stellen we het. result~t 

·e 
tenn voor te:rm gelijk aan -~~el dan kunnen \':e de konstanten 

A1 en B
1 

berekenen. Voor p el vinden we direkt 

R2 4 
Pel= Pel+ new{ +3~in(28+2¢) - 6~in(48+2¢)J (5.5.37) 

r r 
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A.6. De berekening van de vorticiteit- en drukverdeling 

·( z:i2'z:e2'Pi2 en Pe2 ) uit het e:-deel van de strCXJITifunktie. 
z: rroet voldoen aan de vergelijking c;= -6.'¥ , waarin 6. de Laplace

operator is. : c;i2= -6..II/ i 2 ; Berekenen van de afgeleiden van II/ i 2 

en substitueren in voorgaande vergelijkirig geeft 

v2 15 r 4 
z:i2 = -{ -2if"" - ~os(48+4v}} 

R 
(5.5.38) 

Qn p te berekenen rnak.en we weer gebruik van ( 5. 3.14,15) 

Het is handig te stellen pi2=Pi2+K2r 4sin(48+4v), waarin K2 een 

nog te bepalen konstante is. 

~ kan word.en bepaald en voor pi2 volgt 

4 
- 15 r . ( 

Pi2 = pi2 - ~i~in 49+4v} 

(A.6 .1.) 

(5.5.40) 

Analoog aan de berekening van r,~ 2 bepalen we c; 2 uit de relatie .... e 
z:.; = -6..1If e2• Na enig differentieren en optellen volgt 

R2 15 R4 R6 
z:e2 = -~s(28+4v) + ~s(48+4v) - 5~os(68+4v) (5.5.39) 

r r r 

Hieraan kunnen we aflezen , dat we voor pe2 de keuze rroeten maken 

~ B c2 Pe2=Pe2 + --'45in(48+4v) + ~sin(28+4v) + "68in(68+4v) 
r r r 

(A.6.2.) 

Differentieer pe2 naar r en stel tenn voor tenn gelijk aan die van 

-n ; ~ • Hieruit zijn de onbekenden ~,B2 en c2 te berekenen. Voor 

p e2 vinden we direkt 

4 - 15 R . 
p - p - -;:;fl t.iJ-781Il -e2 - e2 2 e 4 

r 

. 2 
(48+4v) + ~ ~ sin(28+4v} + 

er 

R6 
+ 5ne~in (68+4v) 

r 
(5 .5 .41) 
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A.7. De radiale,transversale , nonnale en tangentiele SJ?!3!1:!lin~en. 

Uitgangspunt van de berekening van de spanningen zijn de-forrnules 

(5.6.6.),(5.6.7.),(5.6.8.} en (5.6.9.). SUbstitutie van de nulde 

orde oplossing van de stroanfunktie '¥iO resp. '¥eO in de uitdruk~ 

klllgen voor de hydrodynamische tensor ( pag.30 ) leidt uiteindelijk 

tot 

intern extern 

Sol rr R 
= -o ·· iO S 0 I = -p -4n wsin2e rr R ·eo e 

a s o I "d' 8n w 
= 0 - s 0 I = - . __§__ sin2e ar rr R ar rr R R 

s o I =Q s o I 
re R rfl R = -4n wcos2e e 

a s o I 
ar re R = 0 a s 01 - 16new 

ar re R - + R cos2e 

s 01 
ee R = -o.o J. 

S 01 = -p -4n wsin2e ee R eO e 

SUbstitutie van '¥il resp.'¥ el in <5.6..l~) resp. <s.6.3.> en 

substitutie van '¥el resp. '¥e2 in <s.6.i.) resp. <s.6.3.) leidt tot 

intern 

S !IR= -p. 1-3n.wsin(2e+2~) rr i i 

S 2 IR= -p-. 2+(15/2)n.wsin(4e+4v) rr .i. . i 

s 11 = 0 re R 
s 21 = 0 re R 

extern 

S r:0 1 I R= n ~{ -Bcos ( 48 +2j>) +2yl 

. . ; . v 
8-rl,l 2_Ll}=~n~i>f -2cos <~ '.4:' l-6c~ <~ '.~ >- -2 w~·} 

.. I 


