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Samenvatting. 

In het kader van het interafdelingsprojekt 'Atherosclerose', waar 
onderzoek wordt gedaan naar de stromingsverschijnselen in vernauwingen 
en vertakkingen van stromingskanalen, werd een studie gemaakt van de 
werkingsprincipes en de toepassingsmogelijkheden van de 
ultrasoon-doppler snelheidsmeettechniek in het algemeen, en in het 
bijzonder van de voor het projekt beschikbare snelheidsmeter, de 
Echover F8 van Alvar. 
Vervolgens werd, aan de hand van eenvoudige stromingskonfiguraties, de 
nauwkeurigheid van deze snelheidsmeter geanalyseerd. 
Tenslotte werd de responsie van de snelheidsmeter beschouwd op 
oscillatorische stromingskondities en werden de gemeten 
snelheidsprofielen vergeleken met de profielen zoals deze worden 
voorspeld door een theoretisch model voor een volledig ontwikkelde 
oscillatorische stroming in een elastische buis. 
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1. Inleiding. 

1.1. Het atberosclerose-projekt. 

Atberosclerose is een degeneratief proces in de binnenwand van 
slagaders dat ondermeer gekenmerkt wordt door een verbarding van de 
vaatwand en/of door een afname van bet doorstromingsoppervlak van de 
slagader. Gezien de mogelijke fatale gevolgen van dergelijke 
aandoeningen in slagaders die de bloedvoorziening van vitale 
licbaamsdelen, zoals het hart en de hersenen, verzorgen, is het van 
belang atherosclerose reeds in een vroegtijdig stadium te detekteren. 
Aangezien een lokale verandering van de elastische eigenschappen van de 
vaatwand en/of vernauwing van de slagader van invloed zal zijn op bet 
daar te meten snelheidsprofiel van de bloedstroming, kunnen wijzigingen 
in de vorm van het snelbeidsprofiel een aanwijzing vormen voor de 
aanwezigheid van atherosclerotische aandoeningen van de vaatwand. 

Het onderzoek in het atherosclerose-projekt richt zich op de 
ontwikkeling van meetmethoden voor de vroegtijdige detektie van 
atberosclerose. De aandacbt koncentreert zich daarbij om bovengenoemde 
reden op de stromingsverschijnselen in een model van de 
halsslagadervertakking en op de beschrijving van de wijzigingen daarin 
welke samenhangen met de bovengenoemde fenomenen. Naast een 
theoretische analyse van deze stromingsverschijnselen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de eindige elementen methode, omvat het onderzoek 
tevens een experimentele analyse, waarbij gebruik wordt gemaakt van 
technieken voor het visualiseren van stromingen en het meten van 
snelheidsprofielen van stromingen. Het meten van de snelheidsprofielen 
gebeurt met zowel een laser-doppler als met een ultrasoon-doppler 
snelheidsmeter. 
De terugkoppeling vanuit de kliniek met het projekt is gerealiseerd 
door middel van een nauwe samenwerking met de Medische Fakulteit van de 
Rijksuniversiteit Limburg. Aan deze fakulteit wordt reeds enige jaren 
onderzoek verricht naar de invloed van atherosclerotische aandoeningen 
van de vaatwand bij mensen op het het snelheidsprofiel van de 
bloedstroming, met behulp van een daar ontwikkeld multigate 
ultrasoon-doppler snelheidsmeetsysteem. 
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1.2. Doelstelling van het afstudeeronderzoek. 

Het feit dat de golflengte van laserlicht vele malen kleiner is dan de 
golflengte van ultrageluid, heeft tot gevolg dat het volume, waaruit de 
informatie omtrent de snelheid van de stroming wordt ingewonnen, bij 
een laser-doppler snelheidsmeter veel kleiner is dan bij een 
ultrasoon-doppler snelheidsmeter. Dientengevolge zal met de 
laser-doppler snelheidsmeettechniek een meer gedetailleerd beeld kunnen 
worden verkregen van de stromingsgebeurtenissen dan met de 
ultrasoon-doppler snelheidsmeettechniek. Gezien de noodzaak van 
transparante stromingskanalen respektievelijk stromende media voor 
toepassing van de laser-doppler techniek, kan in de kliniek alleen de 
ultrasoon-doppler meettechniek worden gebruikt. 
Aangezien verwacht mag worden dat kleine veranderingen van de 
stromingskonfiguratie aanleiding zullen geven tot kleine veranderingen 
in de vorm van het snelheidsprofiel, is het van belang te onderzoeken 
of dergelijke kleine veranderingen ook kunnen worden waargenomen met 
een ultrasoon-doppler snelheidsmeter. 
Gezien de onbekendheid met deze meettechniek, werd als eerste aanzet 
een literatuuronderzoek verricht naar de werkingsprincipes, 
nauwkeurigheidsapekten en de toepassingsmogelijkheden van de 
verschillende uitvoeringsvormen van ultrasoon-doppler snelheidsmeters 
in het algemeen en in het bijzonder van de pulsed wave systemen ( 
hoofdstuk 2 ). De voor het projekt te gebruiken snelheisdmeter, de 
Echovar F8 van Alvar, behoort tot de pulsed wave systemen. Aangezien 
de Echovar een voor klinische toepassing ontworpen snelheidsmeter is, 
werd, teneinde de snelheidsmeter meer geschikt te maken voor toepassing 
in het onderzoek binnen het atherosclerose-projekt, het meetsysteem op 
enige punten aangepast respektievelijk uitgebreid, vervolgens werden de 
meeteigenschappen van het ( gewijzigde ) systeem aan 
vloeistofstromingen experimenteel onderzocht, met specifieke aandacht 
voor de nauwkeurigheid van het meetsysteem ( hoofdstuk 3 ). 
Ook werden snelheidsprofielen gemeten in een elastische buis bij een 
oscillerende stroming. De resultaten van de metingen werden vergeleken 
met een theoretisch model voor een volledig ontwikkelde oscillerende 
stroming, ( hoofdstuk 4 ). 
In hoofdstuk 5 tenslotte worden enkele suggesties gedaan voor de 
voortgang van het onderzoek en wordt een ontwerp voor de 
stromingsopstelling voor de snelheidsmetingen aan een elastisch model 
van de halsslagadervertakking geschetst. 
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2. Ultrasoon-doppler snelheidsmeters. 

2.1. Inleiding. 

De eerste snelheidsmetingen aan bloedstromingen, waarbij gebruik werd 
gemaakt van de ultrasoon-doppler snelheidsmeettechniek, dateren uit het 
jaar 1959 [ Satomura, 1959 ]. In deze experimenteD werd aangetoond dat 
met de ultrasone techniek transkutaan, dat wil zeggen door de huid 
been, informatie kan worden verkregen omtrent de stromingssnelheid van 
een bloedstroming. Vanwege bet non-invasieve karakter van de 
meettechniek was de belangstelling vanuit de medische wereld groot, 
hetgeen tot een snelle ontwikkeling van de ultrasoon-doppler 
anemometrie heeft geleid. Zo konden de in het begin van de jaren 
zestig ontwikkelde systemen vooralsnog alleen de aanwezigheid van een 
stroming aantonen. Later, door toepassing van geavanceerdere 
signaalverwerkingstechnieken, kon niet alleen de gemiddelde grootte 
maar ook de richting van de snelheid bepaald worden [Mcleod, 1967 ]. 
Echter een gedetailleerde beschrijving van de snelheidsverdeling over 
bet doorstromingsoppervlak van de slagader kon met deze tot bet 
zogenaamde continuous wave type behorende snelheidsmeters niet worden 
verkregen. 
Dit was wel bet geval met de in de jaren zeventig ontwikkelde pulsed 
wave systemen [Baker, 1970 ]. Aangezien bij deze systemen bet volume 
waaruit de informatie omtrent de stromingssnelheid wordt betrokken heel 
klein kan worden gemaakt ( 2 tot 3 mm ) en dit volume langs de diameter 
van bet stromingskanaal kan worden verplaatst, is bet mogelijk uit de 
gemeten snelheden een snelheidsprofiel te rekonstrueren. 
Een instantane meting van bet snelheidsprofiel kan worden verkregen 
door meerdere meetvolumina op gelijke afstanden van elkaar in de 
richting diameter van bet stromingskanaal te positioneren [ 
Brandestini, 1976; Hoeks, 1982 ]. 

In dit hoofdstuk zal, na een algemene beschouwing omtrent de ultrasone 
meettechniek ( paragraaf 2.2 ), wat nader worden ingegaan op de voor 
bet onderzoek meest relevante uitvoeringsvorm van de snelheidsmeter, de 
zogenaamde single/multi gate pulsed wave systemen ( paragraaf 2.3 ). 

3 



2.2. Algemene bescbouwing ultrasone meettecbniek. 

De ultrasone snelbeidsmeettecbniek is gebaseerd op bet doppler effekt 
geluid dat door een bewegend objekt wordt verstrooid zal door een 
stilstaande waarnemer worden waargenomen met een frequentie, die ten 
opzicbte van de oorspronkelijke frequentie van de eveneens stilstaande 
bran een verscbuiving beeft ondergaan, welke evenredig is met de 
snelbeid van dat objekt. 

De geluidsbron wordt gevormd door een piezo-elektriscb kristal dat 
wordt aangestuurd door een oscillator. Het kristal zet de elektriscbe 
trilling om in een akoestiscbe trilling. De vorm van de door een 
scbijfvormig kristal geproduceerde ultrasone bundel is in figuur 2.1 
scbematisch weergegeven. De zone waar de bundel een konstante diameter 
beeft, wordt de fresnelzone of de 'near field' genoemd. De 
fraunboferzone of 'far field' wordt gekenmerkt door een divergerende 
bundel. 

Fig. 2.1 : 

or F-==~_;_1:-----~ 

Schematische weergave van het kontour van de ultrasone 
bundel van een schijfvormig piezo-elektrisch kristal. 

Als de diameter D van bet kristal groat is ten opzicbte van de 
golflengte A van bet door bet kristal geproduceerde ultrageluid, 
kunnen de drukgolven in de fresnelzone benaderd worden door vlakke 
golffronten. De lengte van de fresnelzone wordt gegeven door ( [ 
Wells, 1969 ], appendix 2.1 ) 

( 2' 1 ) 

Uit vergelijking ( 2.1 ) volgt dat een smalle bundel in kombinatie met 
een lange fresnelzone alleen kan worden verkregen door een kristal met 
een kleine diameter aan te sturen met een boge oscillatie-frequentie. 
De overgang van de fresnel- naar de fraunboferzone is niet zo scberp 
als gesuggereerd wordt door figuur 2.1. De fraunhoferzone is 
gedefinieerd als bet gebied waar de afmetingen van bet kristal 
verwaarloosd mogen worden, betgeen impliceert dat in deze zone de 
drukgolven bolvormige golffronten zullen bebben. Voor de 
divergentie-hoek van de bundel geldt [ Wells, 1969 ] 

sin9 = 1,2.'!\/D (2.2) 

De snelbeidsmetingen zullen in bet algemeen plaatsvinden in de near 
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field en in bet overgangsgebied van near- naar farfield van de 
ultrasone bundel. 

De 'bewegende objekten' die voor de verstrooiing van bet ultrageluid 
zorgen, zullen deeltjes zijn, die zicb reeds van nature in de 
vloeistofstroming bevinden ( zeals de rode bloedcellen bij bleed ) of 
die aan de vloeistof moeten worden toegevoegd ( 'seeding', in 
modelstudies wordt vaak een water/glycerine mengsel gebruikt waaraan 
maizena is toegevoegd ). De keuze van de verstrooiende deeltjes wordt 
enerzijds bepaald door de mate waarin zij in staat zijn bet ultrageluid 
te verstrooien en anderzijds door de mate waarin zij de stroming kunnen 
volgen, zie oak paragraaf 3.5.2. Gemeten wordt immers de snelbeid van 
deze deeltjes. 

zender 

ontvanger 
===#i'F=f:!:.== 

Fig. 2.2 : Schematische weergave van 
de zender/ontvanferkris

talkonfiguratie van een ultrasoon
doppler snelheidsmeter. 

• 

Het verstrooide geluid wordt geregistreerd door een tweede 
piezo-elektriscb kristal, dat bet ontvangen akoestiscbe signaal weer 
omzet in een elektriscb signaal. In figuur 2.2 is 'de 
kristalkonfiguratie van een ultrasoon-doppler snelbeidsmeter gescbetst. 
Zender- en ontvangerkristal zijn doorgaans in een bebuizing ( 'probe' ) 
ondergebracbt. Het geluid dat door de in bet snijvolume van de twee 
bundels bewegende deeltjes in de richting van bet ontvangerkristal 
wordt verstrooid zal een frequentie-verscbuiving vd , de doppler 
frequentie, hebben ondergaan die gegeven wordt door 

Vd = 2.V."o.COSCL/C (2.3) 

waarin Vd 
v 
c 
(l 

de frequentie van bet uitgezonden ultrageluid, 
de snelbeid van de verstrooiende deeltjes, 
de voortplantingssnelbeid van bet geluid, 
de hoek tussen de stromingssnelheid V en de 
ultrasone bundel. 

Voor een afleiding van de relatie ( 2.3 ) wordt verwezen naar appendix 
2.2. 
De frequentie van bet uitgangssignaal van bet ontvangerkristal is dus 
gelijk aanv0 +vd als de stroming naar de probe toe gericht is, en v.-vd 
als de stroming van de probe af gericbt is. Als ook stilstaande 

0 

akoestische overgangen ( bijvoorbeeld wanden ) zich in het snijvolume 
van de twee bundels bevinden, zal het uitgangssignaal tevens een 
komponent bevatten met de zendfrequentie. Een signaal met de doppler 
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frequentie kan uit het uitgangssignaal van het ontvangerkristal worden 
geisoleerd door dit signaal te mixen met het stuursignaal van de 
oscillator. Het gemixed signaal bevat komponenten met de som- en 
verschilfrequentie van de oorspronkelijke signalen. De 
verschilfrequentie is de doppler frequentie. 

Het spektrum van het doppler signaal zal niet een enkele frequentie 
bevatten, maar zal bestaan uit een bandje, hetgeen een onnauwkeurigheid 
in de meting veroorzaakt. De verbreding van het doppler spektrum kan 
worden toegeschreven aan de eindige verblijftijd van een deeltje in het 
meetvolume ( 'transit time effekt' ), eventuele snelheidsgradienten in 
de stroming en variaties in de invalshoeka. welke het gevolg zijn van 
de eindige afmetingen van de ultrasone bundel. Bier wordt in paragraaf 
2.3.2. op terug gekomen. 
Indien de snelheidsmeting plaatsvindt aan een pulsatiele stroming in 
een stromingskanaal met elastische buiswanden, zeals bij bloedvaten, 
zullen ook de buiswandverplaatsingen doppler signalen genereren. De 
frequenties van deze signalen zijn veel lager dan de doppler 
frequenties welke afkomstig zijn van de stroming. De amplitude van de 
doppler signalen van de buiswandverplaatsingen zijn echter veel groter 
dan die van de stroming als gevolg van het feit dat het reflekterend 
vermogen van de buiswanden veel groter is dan het verstrooiend vermogen 
van de deeltjes. Ter voorkoming dat de doppler signalen van de 
buiswanden de overige signalen overschaduwen, worden zij met een 
hoogdoorlaatfilter geelimineerd. 

Het vermogen van het doppler signaal wordt bepaald door het aantal 
verstrooiende deeltjes dat zich per eenheid van tijd in het meetvolume 
bevindt, door het reflekterend vermogen van het grensvlak stromend 
medium/deeltje en door het absorberend vermogen van de verschillende 
media welke zich tussen de probe en het stromend medium bevinden. 
Aangezien geldt dat zowel het absorberend als het verstrooiend vermogen 
toeneemt bij een toename van de frequentie v0 van het uitgezonden 
geluid ( absorberend vermogen per eenheid van lengte- v~[ Wells, 1969 
], verstrooiend vermogen- v04 [ Angelsen, 1975 ] ), zal bij een 
gegeven zendfrequentie het akoestische vermogen van het doppler signaal 
maximaal zijn op een bepaalde meetdiepte. 

Tenslotte nog enkele algemene opmerkingen. 
- Wanneer instationaire stromingen onderzocht worden zullen de 

doppler frequentie en de amplitude van het doppler signaal 
een funktie van de tijd zijn. 

- Voor de bepaling van de snelheid uit het uitgangssignaal 
van de snelheidsmeter dient de invalshoek bekend 
te zijn. Dit kan bij toepassing van de snelheidsmeter 
in fysiologische sfeer problemen geven, omdat het onderhuidse 
verloop van een slagader niet bekend is. 

- In akoestische termen wordt een overgang gedefinieerd als het 
grensvlak tussen twee media met verschillende akoestische 
akoestische impedantie. De akoestische Z van een medium 
is gedefinieerd als het produkt van de voortplantinssnelheid 
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c van bet geluid in dat menium en de dichtheid p van dat 
medium [Wells, 1969 ]. Teneinde te voorkomen dat de 
de akoestische energie van de invallende bundel verloren 
gaat door reflekties aan overgangen van media welke zich 
tussen probe en stromend medium bevinden, is het nood
zakelijk probe en stromingskanaal met elkaar te 
koppelen door middel van stoffen met dezelfde akoestische 
impedantie hebben, bijvoorbeeld aqua gel. 

- De keuze van de invalshoek van de ultrasone bundel wordt 
vaak gebaseerd op de volgende eendimensionale beschouwing, 
[ Brandestini, 1976 ]. 
De snelheid V volgt uit relatie ( 2.1 ) en is gelijk aan 

V = vd.c/2.v0 .cosa 

De diameter van het stromingskanaal volgt uit relatie ( 2.4 ) 
en is gelijk aan 

D = c.6t. sina/2 

waarin 6t de tijdspanne voorstelt tussen het moment van ontvangst 
van het gereflekteerde signaal van de voor- respektievelijk 
achterwand. 
De met de ultrasoon-doppler snelheisdmeter gemeten flow Q 
is gelijk aan het produkt van de gemiddelde snelheid en de 
het doorsnede-oppervlak van het stromingskanaal en is dus 
evenredig met 

. 21"'1, Q - s~n '-"~cos 

Differentieren naar a en normeren op de flow Q geeft 

G := (dF/da)/F = tana+ 2.cotana 

De funktie G geeft de procentuele fout in de berekening van de 
flow als de invalshoek 1° afwijkt van de optimale hoek. 
Deze optimale hoek, welke volgt uit de differentiatie van G naar 
aen gelijkstelling van het resultaat aan nul, bedraagt 54,7°~ 
In praktijk wordt deze hoek, vanwege de omrekening van frequentie 
naar snelheid, gelijk gekozen aan 60°. De relatie tussen de 
frequentie-verschuiving vd en de snelheid V luidt dan immers 

vd = V.v0 /c 

De hierboven gegeven algemene beschouwing is van toepassing op alle 
ultrasoon-doppler snelheidsmeters. Er zijn in wezen twee 
uitvoeringsvormen van deze snelheidsmeter : de continuous en pulsed 
wave, In dit verslag wordt alleen het pulsed wave systeem nader 
omschreven. Voor een algemene beschouwing van de continuous wave 
systemen wordt verwezen naar [ Hoeks, 1982; Brounts, 1983 ]. 
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2.3. Pulsed wave systemen. 

2.3.1. Werkingsprincipe en signaalverwerking. 

Aan de hand van het in figuur 2.3 getekende blokschema [ Atkinson, 
1982; Hoeks, 1982 ] en het in figuur 2.4 geschetste signaaldiagram 
zullen werkingsprincipe en signaalverwerking van de pulsed wave 
systemen ( pw systemen ) worden toegelicht. 

zender 
+ 

ontvanger 

. . 

(1): audio signaal 

(2): spanning .. doppler frequentie 

( 2) 

Fig. 2.3 : Blokschema signaalverwerkingscircuit van een pulsed 
wave systeem. Betekenis letteraanduiding : (a)v : 

(audio)versterker; Q2£ : oscillator; (t/r)g : (transmissie/ 
range)gate ; ~ : demodulator; 1/bdf : laag/banddoorlaatfil
ter; s+h : sample en hold schakeling; del : time delayer; 
~ : p~lsrepetitie-generator; ndt : nuldoorgangenteller; 
£2£ : puls/spanning-omzetter. 
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De aansturing van het piezo-elektrisch kristal door de oscillator wordt 
bij de pw systemen geregeld door een transmissie gate ( tg ) en een 
pulsrepetitie-generator ( prg ). Steeds als het gate een puls ontvangt 
van de prg, gaat het even open. De tijd dat het gate openstaat voor de 
transmissie van het stuursignaal van de oscillator bedraagt doorgaans 
enkele mikrosekonden, terwijl de periode-tijd van de 
pulsrepetitie-frequentie ( prf ) in het algemeen in de orde grootte van 
enkele honderden mikrosekonden is, zie figuur 2.4b. 

(a) 

_Il n n {b) 

'"' 
tp te 

)l-K ::>1 

--w w w (c) 

(d) 

------~n~------~11~------~ll_ 
I< )11. 

--------.,, "" 
(f) 

--------
-+tijd 

Fig. 2,4 : Signaaldiagram van het in figuur 2.3 gegeven signaal-
verwerkingscircuit, 

(a) zendsignaal van de oscillator, 
(b) stuursignaal van de prg aan het transmissie gate, 
(c) elektrisch stuursignaal voor het kristal, 
(d) ~ elektrisch, versterkteeontvangen signaal 
(e) ~ stuursignaal van de prg aan het range gate, 
(f) uitgangssignaal sam?le en hold circuit, voor en na laagdoor-

filtering, ( Baker, 1970 ), 
Aangezien het stuursignaal van de oscillator een frequentie heeft van 
enkele megaherz, zal bet kristal bij elke puls steeds worden 
aangestuurd met enkele oscillaties, zoals in figuur 2.4c is geschetst 
Als gevolg van de eindige voortplantingssnelheid van ultrageluid wordt 
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bet in de tijd door bet kristal ontvangen gereflekteerde/verstrooide 
ultrageluid gekoppeld aan een bepaalde meetdiepte. De vorm van bet 
elektriscbe uitgangssignaal van bet ontvangerkristal is in figuur 2.4d 
getekend. Herkenbaar bierin zijn de boog amplitude doppler signalen 
afkomstig van de buiswanden, zie ook paragraaf 3.3.1. 
Met een tweede gate, bet range gate ( rg ), dat via een tijdsvertrager 
( del ) eveneens door de prg wordt aangestuurd, wordt uit bet ontvangen 
signaal een klein stukje geselekteerd, zie figuur 2.4e. Op deze wijze 
kan informatie omtrent de stromingssnelbeid worden ingewonnen uit een 
klein volume, bet meetvolume, waarvan de positie langs de as van de 
ultrasone bundel kan worden gevarieerd met de tussen de prg en bet 
range gate opgenomen tijdsvertrager. Als T de tijdspanne voorstelt 
tussen bet tijdstip van emissie van een pulstreintje en bet moment 
waarop bet range gate opengaat, dan wordt de positie p van bet 
meetvolume langs de ultrasone bundel gegeven door 

p = C.T/2 (2.4) 

Elk range gated signaal ondergaat een kwadratuur fase-demodulatie, 
bijvoorbeeld volgens de tecbniek bescbreven door McLeod [ 1967 ]. Deze 
demodulatie-tecbniek biedt namelijk de mogelijkbeid niet alleen de 
grootte maar ook bet teken van de frequentie-verscbuiving te bepalen. 
Het gedemoduleerde signaal wordt vervolgens toegevoerd aan een 
laagdoorlaatfilter. 
Demodulator en laagdoorlaatfilter vormen in principe een fase-detektor. 
Er geldt dat de verandering van bet faseverscbil A¢ tussen bet 
ontvangen signaal en bet stuursignaal, dat als referentie-signaal dient 
en waarvan de fase dus gelijk aan nul kan worden gesteld, bij twee 
opeenvolgende range gated signalen, afkomstig van een en dezelfde 
meetdiepte, gelijk is aan bet frequentie-verscbil tussen die twee 
signalen, ofwel gelijk is aan de doppler frequentie [ Brandestini, 1975 

(2.5) 

waarin V p{t) : snelbeidskomponent van de stroming in de ricbting 
van de probe. 

De funktie van bet laagdoorlaatfilter is tweeledig. Enerzijds dient 
bet voor bet onderdrukken van de bij bet demoduleren gevormde bogere 
orde termen, anderzijds voor bet middelen van bet uitgangssignaal van 
de demodulator over de tijd te. De bandbreedte van bet filter wordt 
bepaald door deze laatste funktie. Immers, als bet produkt van de 
bandbreedte en de middelingstijd gelijk gesteld wordt aan 1, zal de 
bandbreedte, bij een pulslengte te van 1~, 1MHz bedragen. 
Van bet gefilterde signaal wordt een sample genomen en onthouden in een 
hold circuit. De in de hold schakeling onthouden spanning is dus 
evenredig met het fase-verschil tussen het ontvangen en het uitgezonden 
signaal. Het gebeugen van de hold schakeling wordt na elke 
emissie/ontvangst-cyklus aangevuld met het momentane fase-verschil. Op 
deze wijze onstaat bet trapvormige signaal van figuur 2.5f. Het geeft 
het tengevolge van het samplingsproces gediskretiseerde verloop van het 
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fase-verschil weer als funktie van de tijd. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat in dit diagram de tijdas in vergelijking met de overige 
diagrammen gekomprimeerd is weergegeven. Elk sample heeft immers de 
lengte van de periode tp van de prf. 
Het uitgangssignaal van het sample en hold circuit wordt vervolgens 
gefilterd. Een laagdoorlaatfilter elimineert de sample-frequentie, 
welke gelijk is aan de prf. De kantelfrequentie van dit filter dient, 
op grand van het samplingstheorema van Shannon ( Hagedoorn, 1978 ], 
gelijk te worden genomen aan de helft van de sample-frequentie. Een 
hoogdoorlaatfilter onderdrukt de doppler signalen van de 
buiswandverplaatsingen. De kantelfrequentie van dit filter bepaalt 
tevens de kleinst detekteerbare snelheid. De keuze van de waarde van 
de kantelfrequentie zal alleen kritisch zijn wanneer het meetvolume 
dicht bij de wand ligt. 
Bij deze systemen wordt in het algemeen een nuldoorgangenteller ( ndt 
gebruikt voor de bepaling van de doppler frequentie. In apopendix 2.3 
zijn enkele aspekten van nuldoorgangentellers belicht, met name de 
relatie tussen de bandbreedte van het aan de ndt aangeboden signaal en 
de overschatting van de gemiddelde frequentie van dat signaal door de 
ndt. 
Een puls/spanning-omzetter tenslotte zet de door de ndt gegenereerde 
pulsjes om in een gelijkspanning, welke evenredig is met het aantal 
pulsjes per eenheid van tijd, dus met de doppler frequentie. 

Daar transmissie en ontvangst in de tijd van elkaar gescheiden Zl)n, 
kan worden volstaan met een enkel kristal dat afwisselend fungeert als 
zender respektievelijk ontvanger. 

Het feit dat elk gereflekteerd/verstrooid pulstreintje eerst ontvangen 
moet zijn voordat de emissie van het volgende pulstreintje mag 
plaatsvinden, ter voorkoming van overspraak tussen signalen, betekent, 
dat de prf een bovengrens stelt aan de meetdiepte. Er geldt 

tp = 1/prf = 2.dm/c dm = c/2.prf (2.6) 

Voor samplingsprocessen geldt algemeen dat de samplingsfrequentie v
5 

tenminste tweemaal zo groat gekozen moet worden als de hoogste 
frequentie die het te sampelen signaal bevat ( theorema van Shannon). 

Voor de pw systemen, waar de samplingsfrequentie gelijk is aan de prf 
en dus in het algemeen niet vrij gekozen kan worden, betekent, dit dat 
de prf een bovengrens stelt aan de maximale snelheid die met deze 
systemen, zonder verlies van informatie, gedetekteerd kan worden. Er 
geldt 

( 2. 7) 

Vergelijking ( 2.7 ) herschreven voor de maximaal detekteerbare 
snelheid V m luidt 

( 2. 8) 
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Kombinatie van de vergelijkingen ( 2.6 ) en ( 2.8 ) geeft 

vm.dm.cosa= c2/8.V0 
(2.9) 

De relatie ( 2.6 ) en ( 2.8 ) kunnen ook grafisch worden weergegeven. 

vo/ 
Ymcosa 2 

Fig. 2.5 : Relatie tussen de maximale 
meetdiepte en de prf en de 

relatie tussen de maximale snelheid en 
de prf met de zendfrequentie als ~ara
meter. 

Het bovenste diagram in figuur 2.5 toont de relatie tussen de prf en de 
meetdiepte. Het gebied beneden de hyperbool stelt dus de meetdiepte 
voor die bij de verschillende prf's bereikbaar is. Het onderste 
diagram toont de relatie tussen de prf en de maximaal detekteerbare 
snelheid met de zendfrequentie als parameter. De maximaal 
detekteerbare snelheid kan bij een bepaalde prf worden verhoogd door de 
frequentie van het zendsignaal te verhogen. Dit gaat echter ten koste 
van het scheidend vermogen van de snelheidsmeter, maar komt de srv ten 
goede. De relatie tussen enerzijds de zendfrequentie en anderzijds de 
srv en het scheidend vermogen wordt in paragraaf 2.3.2. nader 
toegelicht. 

Wanneer het range gate binnen een periode van de prf meerdere malen 
wordt aangestuurd, hetgeen gerealiseerd kan worden door met de prg geen 
vertrager maar een tweede pulsgenerator aan te sturen, die het range 
gate aanstuurt met een hogere pulsfrequentie dan de prf, worden een 
aantal meetvolumina gegenereerd, welke zich op gelijke afstanden van 
elkaar langs de as van de ultrasone bundel bevinden. Op deze wijze kan 
het snelheidsprofiel instantaan worden gemeten. De meetsignalen 
afkomstig van de verschillende meetvolumina kunnen allemaal op dezelfde 
wijze worden verwerkt als bij de hiervoor beschreven single gate 
systemen. Dit leidt tot een parallelschakeling van een aantal 
signaalverwerkingscircuits waarvan meet worden geeist dat zij volledig 
identiek zijn, willen de verschillende signalen zodanig met elkaar te 
combineren zijn dat daaruit snelheidsprofielen gereconstrueerd kunnen 
worden, zie figuur 2.6. Het onvermogen aan deze eis te voldoen heeft 
geleid tot de ontwikkeling van multigate systemen waarbij de verwerking 
van de meetsignalen 'in serie' plaats vindt [ Hoeks, 1982 ]. 
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R Common Carotid A 

veloc1ty 

2kHz 
r __ /~~ 

__ /~ /=s:; 

R.Common Carotid A 4kHz 
r---"1 

'depth 

Fig. 2.6 : Multi gate doppler systemen. 
Diagram (a) toont de in de respektievelijke meet

volumina gemeten snelheid als !unktie van de tijd gedurende 
drie hartcykli. Diagram (b) toont de daaruit gerekonstrueerde 
snelheidsprofielen en de relatieve verandering van de diameter 
van de halsslagader ( Reneman, 1982 ) 
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Alvorens in te gaan op de toepassingsmogelijkheden van single-gate 
pulsed doppler systemen, zullen eerst enige nauwkeurigheisdapekten van 
de meettechniek nader worden toegelicht. 

2.3.2. Nauwkeuriqheidsaspekten. 

De breedte van het doppler spektrum wordt bepaald door de volgende drie 
faktoren : 

a. het transit time effekt, 
b. de snelheidsgradient in het meetvolume, 
c. de eindige afmetingen van het meetvolume/de bundeldiameter. 

a. Als gevolg van de eindige afmetingen van het meetvolume zal 
een verstrooiend deeltje zich een eindige tijd ( de transit time 
in het meetvolume bevinden. Het doppler signaal is dus amplitude 
gemoduleerd hetgeen een verbreding van het doppler spektrum 
impliceert. Er geldt dat hoe sneller de amplitude modulatie is, 
hoe groter de spreiding in de centrale frequentie is. 
Dit betekent dat als de lengte van het meetvolume afneemt, de 
transit time korter wordt, de amplitude modulatie sneller en 
de spreiding in de doppler frequentie dus groter, transit time 
effekt. Bepalende grootheden voor dit effekt zijn de afmetingen 
van het meetvolume en de observatie-hoek. 

b. Wanneer snelheidsmetingen worden verricht aan stromingen met 
snelheidsgradienten, zoals bijvoorbeeld de volledig ontwikkelde 
Poiseuille stroming, dan zullen deeltjes die op verschillende 
plaatsen het meetvolume doorlopen, verschillende doppler 
frequenties genereren. Het is duidelijk dat ook hier de grootte 
van het meetvolume, tezamen met de vorm van het snelheidsprofiel 
de bijdrage aan de verbreding van het doppler spektrum bepalen. 

c. Tengevolge van de eindige afmetingen van de-ultrasone bundel ter 
plaatse van het meetvolume, kunnen er variaties optreden in de 
hoek a tussen de stromingsrichting en de centrale as van de bundel. 
De variaties zijn afhankelijk van de diameter van de bundel en 
van de meetdiepte. 

De invloed van de diverse faktoren op de verbreding van het doppler 
spektrum, is nader uitgewerkt in appendix 2.4. 

Een ander nauwkeurigheisdaspekt betreft het scheidend vermogen en de 
signaal/ruis-verhouding. 

Om snelheden lokaal te kunnen meten is het noodzakelijk dat het 
meetvolume klein kan worden gemaakt. De afmetingen van het meetvolume 
in radiele richting van de ultrasone bundel ofwel het radiele scheidend 
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vermogen, worden bepaald door de diameter van de bundel op de 
betreffende meetdiepte, terwijl in axiale richting de grootte van het 
meetvolume ofwel het axiale scheidend vermogen mede bepaald wordt door 
de lengte van de uitgezonden puls, zie oak paragraaf 3.4. 
Het piezo-elektrisch kristal zal dus in staat moeten zijn om 
stuursignalen met een lengte van 1/2 of 1 ~sec en met een frequentie 
van enkele MHz om te zetten in een akoestische puls. Aangezien geldt 
dat de lengte van een pulstreintje omgekeerd evenredig is met de 
bandbreedte van de akoestische puls, legt dit eisen op aan de 
bandbreedte van het te gebruiken kristal en van het verdere 
signaalverwerkingscircuit [ Brandestini, 1975; Hoeks, 1982 ]. Het 
gevolg is dat een korter pulstreintje leidt tot een verhoging van het 
ruisnivo en een verlaging van het signaalnivo, daar er minder 
verstrooiende deeltjes per eenheid van tijd zich in het meetvolume 
bevinden. 

Het scheidend vermogen en de srv worden naast de bovengenoemde faktoren 
oak bepaald door de frequentie van het uitgezonden signaal Hogere 
zendfrequenties maken het mogelijk kortere pulstreintjes uit te zenden, 
onder de voorwaarde dat het aantal perioden van het stuursignaal gelijk 
blijft. Zoals is afgeleid in appendix 2.5 geldt dan dat er bij elke 
meetdiepte er een zendfrequentie is waarbij de signaal/ruis-verhouding 
maximaal is. 

2.3.3. Toepassingsmogelijkheden en beperkingen van de pw systemen. 

Het feit dat met een pw systeem informatie omtrent de snelheid van een 
stroming kan worden verkregen uit een in vergelijking met de diameter 
van het stromingskanaal klein meetvolume, waarvan de positie langs de 
as van de ultrasone bundel gevarieerd kan worden, zoals het geval is 
bij een single-gate systeem, maakt het mogelijk snelheidsprofielen te 
meten. Dit eist echter kennis van de diameter van het stromingskanaal 
en van de hoek tussen bundel en stromingsrichting, hetgeen met name bij 
toepassing van de techniek in fysiologische sfeer problematisch kan 
Z1Jn. In dat geval wordt dan oak vaak een 'double probe' gebruikt. In 
deze probe zijn twee kristallen onder een bekende hoek ten opzichte van 
elkaar samengebracht, zoals geschetst is in figuur 2.7. 

r: z 

Fig. 2. 7 Kristalkonfiguratie bij de 
double probe. 

0 = vl.cos30 

0 = vl.cos60 

15 

0 
+ v2.cos30 

+ v2.cos60°. 



---------------------

Door de probe zodanig boven het bloedvat te positioneren dat de 
amplitudes van de ontvangen signalen van beide kristallen gelijk zijn, 
kan de invalshoek van de bundel vrij nauwkeurig worden bepaald. Het 
gebruik van de double probe in dit onderzoek kan van belang zijn 
wanneer snelheidsmetingen worden verricht aan stromingen met zowel een 
axiale als radiele snelheidskomponent, zeals is weergegeven in figuur 
2.7, waarin de gemeten snelheidskomonenten v1 en v2 de projekties 
zijn van de stromingssnelheid V op de assen van de ultrasone bundel. 
Ook de bepaling van de positie van het meetvolume in het kanaal kan 
problemen geven, vooral als het kanaal zich ten opzichte van de probe 
kan verplaatsen. Pw systemen worden dan ook vaak in kombinatie 
gebruikt met een echo-systeem eerst worden de posities van de wanden 
bepaald en wordt op basis van deze informatie de positie van het 
meetvolume ingesteld. 
Een beperking van de toepasbaarheid van single gate systemen bij 
snelheidsmetingen aan pulserende stromingen vormt de voorwaarde dat de 
perioden van deze stroming volledig identiek dienen te zijn, wil uit de 
gemeten stromingssnelheid de ontwikkeling ( in de tijd ) van het 
snelheidsprofiel worden gekonstrueerd. Bloedstromingen zullen niet aan 
deze voorwaarde voldoen. 
Aangezien met multigate systemen momentaan snelheidsprofielen en 
relatieye veranderingen van de kanaaldiameter ( vooropgesteld dat de 
wanden binnen het bereik van de meetvolumina liggen ) bepaald kunnen 
worden, zullen bovengenoemde problemen zich niet bij deze systemen 
voordoen, zie figuur 2.6. 
Fundamentele beperkingen van de pw systemen vormen de grenzen welke 
gesteld zijn aan de maximaal detekteerbare snelheid en maximale 
meetdiepte. 
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3. De ultrasoon-doppler snelheidsmeter Echovar FB. 

3. 1 . Inleiding. 

De voor het atherosclerose-projekt beschikbare ultrasoon-doppler 
snelheidsmeter is de Echovar FB ( fabrikant : Alvar ). Dit 
meetsysteem is uitgevoerd met zowel een continuous als een pulsed wave 
meetsysteem. Gezien de beperkte mogelijkheden die het continuous wave 
systeem biedt voor toepassing in het atherosclerose-projekt [ Brounts, 
1983 ], werd in de nu volgende analyse van deze snelheidsmeter alleen 
het pulsed wave systeem beschouwd. 
Aangezien deze snelheidsmeter is ontworpen voor gebruik in de klinische 
sfeer, bleek het wenselijk te zijn de mogelijkheden van het meetsysteem 
met betrekking tot gebuikersvriendelijkheid en meetbereik verder uit te 
breiden. Daartoe werd het signaalverwerkingcircuit geanalyseerd [ 
Baas, 1983 ]. Uit deze analyse bleek enerzijds dat de door de 
fabrikant opgegeven specifikaties niet geheel juist zijn en anderzijds 
dat het meetsysteem zonder ingrijpende wijzigingen kan worden 
aangepast. 
In dit hoofdstuk zal het signaalverwerkingscircuit van het Alvar 
systeem kart worden beschreven met specifieke aandacht voor het 
meetbereik van het meetsysteem ( paragraaf 3.2. ). Vervolgens zal 
worden ingegaan op de in dit circuit aangebrachte WlJZlglngen en op de 
meetgrenzen van het oorspronkelijke en aangepaste meetsysteem ( 
paragraaf 3. 3. ) . 
De prestaties van de snelheidsmeter worden in belangrijke mate ook 
bepaald door de grootte van het meetvolume en door de 
bundelkarakteristieken. Deze twee parameters werden geanalyseerd met 
behulp van een tweetal meetsystemen welke zijn ontwikkeld aan de 
Medische Fakulteit van de RL ( paragraaf 3.4. ). 
Tenslotte werd de nauwkeurigheid van het meetsysteem experimenteel 
geanalyseerd bij een eenvoudige stromingskonfiguratie onder statische 
en dynamische stromingskondities ( paragraaf 3.5. ). 
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3.2. Beschrijying van het Alvar systeem. 

3.2.1. Inleiding. 

Teneinde meer inzicht in de werking van de snelheidsmeter te 
verkrijgen, is het signaalverwerkingscircuit van dit meetsysteem 
geanalyseerd en reeds elders beschreven [Baas, 1983 ]. Adngezien in 
paragraaf 2.3.1. al uitvoerig het werkingsprincipe van de pulsed wave 
systemen is toegelicht, kan dan ook in deze paragraaf worden volstaan 
met een specificering van de komponenten van het circuit bij het Alvar 
systeem, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de komponenten die 
de meetgrenzen van het meetsysteem bepalen. 
Een korte handleiding voor het gebruik van het meetsysteem is opgenomen 
in appendix 3.1. 

3.2.2. Principe van de signaalverwerking. 

In figuur 3.1 is schematisch het signaalverwerkingscircuit van de 
pulsed wave mode van de Alvar snelheidsmeter weergegeven. 
De frequentie van de zendoscillator bedraagt bij het Alvar systeem 8 
MHz. Door middel van een aantal frequentie-delers wordt van de 
zendfrequentie de pulsrepetitie-frequentie ( prf ) afgeleid. Deze kan 
zodoende worden ingesteld op 15,6 of 31,25 kHz, hetgeen betekent dat de 
maximale meetdiepte, gezien langs de as van de ultrasone bundel, bij 
water ( c = 1500 m/s ) 48 respektievelijk 24 mm bedraagt ( zie 
vergelijking 2.6 ). 
De lengte van de zendpuls van 8 MHz wordt bepaald door de lengte van de 
door de pulsrepetitie-generator afgegeven puls, welke bij het Alvar 
systeem kan worden ingesteld op 1/2, 1 of 2 )J.Sec ,, voor beide waarden 
van de prf, hetgeen korrespondeert met 4, 8 of 16 perioden van het 
zendsignaal. 

Het ontvangen signaal wordt eerst versterkt in de hoogfrequente 
ontvangversterker. Teneinde te voorkomen dat deze versterker tijdens 
de zendfase van elke meetcyklus wordt overstuurd, is een door de prg 
gestuurde blokkeringsschakeling in het circuit opgenomen. De 
versterking als funktie van de tijd van deze ontvangversterker is 
weergegeven in figuur 3.2. 

Fig. 3.2 : Versterking hoog-
frequente ontvang

versterker als funktie van de 
tijd, tp : periode-tijd prf; 
te : pulslengte. 
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Fig. 3.1 : Blokschema signaalverwerkingscircuit van het pulsed wave systeem bij het 
Alvar systeem. Betekenis letteraanduiding : osc ~ oscillator; 

(z/o)v : hoogfrequente zend/ontvangversterker; ~ ; pulsrepetitie-generator; 
bs : blokkeringsschakeling; dem : demodulator; del : time delayer; s+h : sample en 
hold schakeling; b/ldf : band/laagdoorlaatfilter; ~ : nivo-detektor; ndt ; nul
doorgangenteller; E§Q : pule/spanning omzetter; ~ : audio-versterker; mid : 
middelaar. 
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Door de in de tijd lineair toenemende versterking, wordt deze gekoppeld 
aan de meetdiepte, waardoor voor de afname van de amplitude bij een 
toename van de meetdiepte gekompenseerd wordt. 

Het uitgangssignaal van de versterker wordt vervolgens, voor de 
bepaling van de grootte en het teken van de frequentie-verschuiving, 
onderworpen aan een kwadratuur fase demodulatie-proces. In 
tegenstelling tot de meeste pulsed doppler systemen, wordt bij het 
Alvar systeem niet het stuursignaal van de oscillator 90° in fase 
gedraaid, maar wordt het ontvangen signaal gesplitst in twee signalen, 
die elk een fase-draaiing van 45° ondergaan, zodanig dat hun onderling 
fase-verschil 90° bedraagt. Voor het principe van de kwadratuur fase 
demodulatie, zie appendix 3.2. Het uitgangssignaal U(t) van de 
demodulator heeft de volgende vorm : 

U(t) = Acos (Vd(t) t ±$d) + termen met frequentie V 0 of hager 

waarin A 
Vd(t) 

~d 

amplitude van het versterkte ontvangen signaal, 
frequentie-verschuiving van het ontvangen signaal 
van de meetdiepte afhankelijke fase-hoek. 

Het teken van de fase-hoek wordt bepaald door het teken van de 
frequentieverschuiving, dus door de richting van de stroming ten 
opzichte van de probe, zie appendix 3.2. 
De bij het demodulatie-proces gevormde hogere orde termen worden 
geelimineerd met behulp van een integrator, waarbij de integratie-tijd 
gelijk is aan de tijd dat het range gate openstaat : 

ntp+te 

I I n l =}to I t l = Bcos lvd tt t ~d l 
ntp 

waarin n volgnummer van de uitgezonden puls, 
t p: periode-tijd van de pulsrepetitie-frequntie, 
t e : tijd dat range gate open staat, 
tt= ntp+te/2, 
B = 2A/vd.sin(vd.te/2) 

Bij het Alvar systeem is deze tijd instelbaar gemaakt en kan worden 
gevarieerd met eenheden van 1/2 ~sec tot maximaal de periode-tijd van 
de prf. Van het geintegreerde signaal wordt een sample genomen. De 
tijdspanne tussen het tijdstip van emissie en het tijdstip van het 
nemen van een sample, waardoor elk sample gerelateerd wordt aan een 
bepaalde meetdiepte volgens relatie ( 2.4 ), kan eveneens worden 
gevarieerd met eenheden van 1/2 ~sec. 

Aangezien de samplingsfrequentie gelijk is aan de prf, zou, op grand 
van het samplingstheorema van Shannon, mogen worden verondersteld dat 
de maximale detekteerbare doppler frequentie 7,3 respektievelijk 15.6 
kHz mag bedragen. Later, in paragraaf 3.2.3., zal echter blijken dat 

20 



de puls/spanning-omzetter de bovengrens van het "stationaire" 
meetbereik bepaalt. 

Voor het elimineren van de door het samplingsproces geintroduceerde 
zijbanden worden eerste en.tweede orde aktieve laagdoorlaatfilters 
bebruikt, waarbij de kantelfrequentie van het tweede orde filter 
bepaald wordt door de keuze van de prf : voor 15,6 respektiev~lijk 
31,25 kHz, 9,4 en 18,7 kHz. 
Voor het onderdrukken van doppler signalen van wandverplaatsingen 
worden een eerste orde passief en twee identieke tweede orde aktieve 
hoogdoorlaatfilters gebruikt, waarbij de kantelfrequentie van de tweede 
orde filters kan worden ingesteld op 300 of 600Hz. 
Haag- en laagdoorlaatfilter vormen samen een banddoorlaatfilter, 
waarvan in figuur 3.3 de berekende overdrachtskarakteristiek is 
weergegeven [ Baas, 1983 ] . 

0 
wrsttrking 

dB 
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Fig. 3.3 : Overdrachtskarakteristiek bandoorlaatfilter voor de 
verschillende kantelfrequenties van laag- en hoog

doorlaatfilter. 

Uit deze overdrachtskarakteristiek blijkt dat de kantelfrequenties van 
het laagdoorlaatfilter hager zijn dan de helft van de 
samplingsfrequentie, voor beide waarden van de prf, zodat het 
aliasing-effekt zal optreden [Jerri, 1976 ]. 

De uitgang van een van deze bandfilters is v~a een audio-versterker 
aangesloten op een luidspreker. 

Voor de bepaling van de frequentie van het gebandfilterde signaal 
worden nuldoorgangentellers ( ndt's ) gebruikt. In de 
puls/spanning-omzetter ( pso ) worden de door de ndt's gegenereerde 
pulsjes omgezet in een gelijkspanning welke evenredig is met het aantal 
nuldoorgangen per eenheid van tijd. In appendix 3.2 wordt beschreven 
hoe het teken van de frequentie-verschuiving ofwel de richting van de 
snelheid kan worden bepaald uit het gedemoduleerde en gefilterde 
uitgangssignaal van de ontvangversterker. 

De maximale fluktuatie-frequentie in de doppler frequentie, die met het 

21 



Alvar systeem kan worden gevolgd wordt in eerste instantie bepaald door 
de puls/spanning-omzetter. Uit berekeningen [ Baas, 1983 ] blijkt dat 
het uitgangssignaal van de pso, na een stapvormige verandering van de 
doppler frequentie, een bepaalde tijd nodig heeft om weer stabiel te 
worden, waarmee een maximaal detekteerbare fluktuatie-frequentie van 55 
Hz in verband kan worden gebracht. In tweede instantie wordt het 
dynamische meetbereik van het meetsysteem bepaald door de 
middelingsfilters, die zich geheel aan het einde van de 
signaalverwerkingslijn bevinden. De kantelfrequentie van het eerste 
orde aktieve filter aan de uitgang "gemiddelde snelheid" ( zie figuur 
3.1 ) bedraagt 0,6 Hz. De kantelfrequentie van het tweede orde aktieve 
filter aan de uitgang "instantane snelheid" ( zie figuur 3.1 ) kan 
worden ingesteld op 6 of 13 Hz. 

3.2.3. Meetgrenzen. 

Naast de in de vorige paragraaf gegeven theoretische analyse van het 
signaalverwerkingscircuit, werd de overdracht van de snelheidsmeter ook 
experimenteel bepaald. 

Voor de bepaling van de lineariteit en de grootte van het stationaire 
meetbereik van de snelheidsmeter, werd aan de ingang van de 
hoogfrequente ontvangversterker middels een zender ( Adret 7100A 
signalgenerator ) een sinusvormig signaal met een frequentie van 8 MHZ 
+ vd opgedrukt en werd de spanning aan de uitgang "instantane 
snelheid" gemeten. Het resultaat van deze meting is in figuur 3.4 
weergegeven. 
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Fig. 3.4 : Overdrachtskarakteristiek signaalverwerkingscircuit bij 
gesimuleerde frequentie-verschuivingen tot 9 kHz voor de 

diverse standen van (a) hoogdoorlaatfilter (b) laagdoorlaatfilter. 

Uit deze grafiek volgt dat het stationaire meetbereik loopt van 300 tot 
ongeveer 6,5 kHz. De bovengrens blijkt te worden bepaald door de pso 
die tegen zijn voedingsspanning aanloopt bij een 
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frequentie-verschuiving van 6,5 kHz. De ondergrens van 300 
respektievelijk 600 Hz is in overeenstemming met de berekende 
overdrachtskarakteristiek van het hoogdoorlaatfilter ( zie figuur 3.3. 
) . Het dynamische meetbereik werd bepaald door aan de ingang van het 
systeem een zendsignaal met een vaste frequentie van 8 MHz + 2 kHz op 
te drukken en op dit signaal met een funktie-generator ( Exact Function 
Generator Model 739 ) een signaal van 1 kHz te superponeren, dat 
gemoduleerd werd met een variabele frequentie. Aan de uitgang 
"instantane snelheid" werd nu de effektieve spanning gemeten. Het 
resultaat van deze meting is weergegeven in figuur 3.5, voor beide 
waarden van de kantelfrequentie van het middelingsfilter. 

4 5 6 1 8 9 101 4 5 6 1 8 9 102 Hz 
modutatit·fnqutntit 

Fig. 3.5 : Overdrachtskarakteristiek signaalverwerkingscircuit bij 
gesimuleerde frequentie-fluktuaties tot 40 Hz voor de 

stand (a) 6Hz (b) 20Hz van het laagdoorlaatfilter 'inst. snelh.'. 

Uit deze overdrachtskarakteristiek volgt dat de maximaal detekteerbare 
fluktuatie-frequentie in de doppler frequentie ongeveer 9 Hz bedraagt ( 
-3dB ). 
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3.3. Aanpassing yan het Alvar systeem. 

3.3.1. Inleiding. 

Voor de toepassingsdoeleinden van de snelheidsmeter van Alvar in het 
kader van het onderzoek binnen het atherosclerose-projekt, werden de 
meetgrenzen van het meetsysteem, zoals zij volgden uit de theoretische 
en experimentele analyse ( zie paragraaf 3.2.3. ) te beperkt geacht. 
Dit heeft tot een aanpassing van het systeem geleid, waarbij de 
wijzigingen in het signaalverwerkingscircuit zodanig werden aangebracht 
dat ook nog signaalverwerking volgens het oorspronkelijke circuit 
mogelijk is. 
De aanpassingen hebben niet alleen betrekking op het vergroten van het 
stationaire en dynamische meetbereik van de snelheidsmeter, mdar ook op 
het vergemakkelijken van het gebruik van het meetsysteem. In deze 
paragraaf zullen de genoemde aanpassingen kort worden besproken. Voor 
een beschrijving van de wijze waarop deze aanpassingen zijn 
gerealiseerd wordt verwezen naar Baas [ 1983 ] en Koekoek [ 1983 ]. In 
appendix 3.3 wordt een korte toelichting gegeven op het gebruik van het 
gewijzigde meetsysteem. 

3.3.2. Optimalisatie yan de gebruikersvriendelijkheid. 

Voor een goede positionering van het meetvolume in een stroming is het 
noodzakelijk de posities van de wanden van het stromingskanaal te 
kennen. Bij het oorspronkelijke Alvar systeem kan dit alleen door 
tijdens een traversering van het meetvolume langs de as van de bundel 
en door het stromingskanaal te luisteren naar het verloop van de 
frequentie en de amplitude van het audio-signaal en/of te kijken naar 
het verloop van de spanning aan de uitgangen "gemiddelde" en 
"instantane snelheid". Dit kan aanzienlijk worden vereenvoudigd door 
"on-line" het uitgangssignaal van de hoogfrequente ontvangversterker en 
van het range gate uit te lezen. 
Dit wordt geillusteerd door afbeelding 3.1. 
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Afb. 3.1 : Uitlezing van het 
ontvangen (boven) 

en het range gate signaal 
(onder) op twee kanaals os
cilloscoop. 



Het bovenste signaal in deze afbeelding toont het ontvangen signaal bij 
een stationaire stroming in een elastische buis. De reflekties van de 
buiswanden zijn hierin duidelijk herkenbaar. Het onderste signaal is 
het range gate signaal. Door beide signalen gelijktijdig op een 
oscilloskoop uit te lezen, kan op elk gewenst moment de positie van het 
meetvolume in de stroming worden afgelezen. 

3.3.3. Optimalisatie van het meetbereik. 

Zoals al in paragraaf 3.2.3. is vermeld, loopt het stationaire 
meetbereik van 300Hz tot 6,5 kHz. De bovengrens van dit meetbereik 
wordt bepaald door het tegen zijn voeding aanlopen van de 
puls/spanning-omzetter, terwijl de ondergrens bepaald wordt door het 
hoogdoorlaatfilter dat is ingebouwd voor het onderdrukken van de 
laagfrequente, haag amplitude doppler signalen welke gegenereerd worden 
door de verplaatsingen van de wanden. 
Met betrekking tot dit hoogdoorlaatfilter dient te worden opgemerkt 
dat, voor het geval stationaire stromingen met het meetsysteem 
onderzocht worden, dit filter een onnodige beperking van het meetbereik 
geeft. _Om deze reden werd onderzocht op welke wijze deze 
hoogdoorlaatfiltering kon worden gewijzigd. Teneinde de filtering zo 
variabel mogelijk te maken, werd gekozen voor externe filtering. 
Gezien de komplexiteit van het filtercircuit en de niet geheel in 
overeenstemming met de samplingstheorema zijnde kantelfrequenties van 
het laagdoorlaatfilters bij het Alvar systeem, werd besloten oak de 
laagdoorlaatfiltering extern te laten plaatsvinden. Voor de 
aansluiting van dit externe filter werden de nodige in- en uitgangen 
gemaakt ( zie appendix 3.3. ). 
Wanneer geheel geen externe laagdoorlaatfiltering wordt toegepast, 
blijkt de kleinst detekteerbare doppler frequentie 80 Hz te bedragen. 
Dit bleek te worden bepaald door de werking van het sample en hold 
circuit. Van een verdere verlaging van de ondergrens van het 
stationaire meetbereik werd afgezien, daar dit een te ingrijpende 
wijziging in het signaalverwerkingscircuit zou betekenen. 

Uit de theoretische en experimentele analyse van de overdracht van de 
snelheidsmeter, volgde dat de pso niet alleen de bovengrens van het 
stationaire meetbereik van de snelheidsmeter bepaalt, maar ook dat zij 
beperkingen oplegde aan het dynamische meetbereik van het systeem. Met 
name de bovengrens van 55 Hz voor de maximaal detekteerbare 
fluktuatie-frequentie werd, voor toepassing van de snelheidsmeter onder 
dynamische stromingskondities, te laag geacht. Dit heeft geleid tot 
het antwerp en de bouw van een externe pso [ Koekoek, 1983 ] waarbij 
het dynamische meetbereik kan worden ingesteld op 50, 100 of 300Hz. 
In figuur 3.6 zijn de respektievelijke overdrachtskarakteristieken van 
deze pso gegeven. Zij werden op dezelfde wijze bepaald als de 
overdrachtskarakteristieken van het oorspronkelijke meetsysteem ( 
paragraaf 3.2.3. ) . 
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De bovengrens van het stationaire meetbereik van de nieuwe pso bedraagt 
10kHz. De vergroting van het dynamische meetbereik houdt echter wel 
een verhoging van de ondergrens van het stationaire meetbereik in. De 
kleinst detekteerbare frequentie-verschuiving bedraagt voor de standen 
50, 100 en 300 Hz van het dynamische meetbereik respektievelijk 100, 
250 en 1000 Hz. 

v 0.9 
uitga "9SSpa nning 
fillor 0,8 

0,7 

0,6 

o.s 
0,4 

0.3 

0.2 

0,1 

1a 

·l ------- -

10 

v 9 

1b 

1 3 4 5 6 7 8 9 10•10\ulsjts ndt (Ht) 

984 1984 2984 3982 4982 5982 &982 7982 1!!!82 9981 doppltrlr.q. ( Hzl 

(c) 

2 

4 5 6 7 & 9 10] HI 
modulo tit-lnqutntit 

Fig. 3.6 : Overdrachtskarakteristieken van het aangepaste sig
naa1verwerkingscircuit bij : 

1a, b : gesimu1eerde frequentie-verschuivingen tot 10 kHz in de 
stand 50 Hz voor het dynamische meetbereik van de ex
terne pso; 

2 gesimu1eerde frequentie-fluktuaties tot 300 Hz voor de 
stand (a) 50 Hz (b) 100 Hz (c) 300 Hz van het 1aagdoor-
1aatfi1ter van de externe pso. 

26 



3.3.4. Meetgrenzen. 

De meetgrenzen van het oorspronkelijke en het aangepaste meetsysteem 
worden in deze paragraaf in de vorm van tabellen nog eens samengevat. 
Aangezien de voortplantingssnelheid van ultrageluid afhankelijk is van 
het beschouwde medium, zijn de meetgrenzen uitgedrukt in Hz, waarbij 
steeds is uitgegaan van het "-3 dB"-punt van de betreffende overdracht. 
Teneinde toch enig inzicht te geven in het snelheidsmeetbereik, is in 
tabel 3.1 voor twee veel gebruikte stromingsmedia de met een doppler 
frequentie van 1 kHz korresponderende snelheid gegeven, waarbij 
verondersteld is dat de invalshoek van de ultrasone bundel 60. 
bedraagt. 

medium voortpl. sntlh.(ITVs) 

water 1500 

water/glycerin. 1700 

snelh. (l'llls). va-1~ 

0,1675 ! 

0,2125 J 

Tab. 3.1 : Relatie doppler 
frequentie/snel

heid voor twee m dia. 

In de onderstaande tabellen worden de meetgrenzen van het 
oorspronkelijke en van het aangepaste signaalverwerkingscircuit steeds 
aangeduid met "intern" respektievelijk "extern". 
Tabel 3~2 geeft de ondergrens van het stationaire meetbereik voor de 
verschillende kombinaties van interne/externe hoogdoorlaatfiltering 
respektievelijk puls/spanning-omzetting met de daaraan gekoppelde 
laagdoorlaatfilters. De bovengrenzen van dit meetbereik zijn in tabel 
3.4 verzameld. 

vd,min 

I 
pso I inte-rn . 

I td t extern 

hoogdoorlaattiltering 

intern (tilt. paroi) extern 

27SotSOO Hz 80Hz 

275 of 500Hz zie tabel3.3 
-

Tab. 3.2 : Ondergrens sta
tionaire meetbe

reik bij in/extern hoogdoor
laatfiltering resp. pso • 

Voor het geval van externe pso/hoogdoorlaatfiltering is de kleinst 
detekteerbare doppler frequentie een funktie van de in de externe pso 
ingebouwde laagdoorlaatfilters, die het dynamisch meetbereik van het 
meetsysteem bepalen, zie tabel 3.3. 

laagdoortaattiltering externe pso 

45Hz I 92Hz I 270Hz 

I vd,min 100Hz I 250Hz !1000Hz 

Tab. 3.3 : Ondergrens stationaire meet
bereik voor de verschillende 

standen dynamisch bereik externe pso. 

Door de beperkte meetbereiken van de pso's en de hoge kantelfrequenties 
van de interne laagdoorlaatfilers, is de bovengrens van het stationaire 
meetbereik onafhankelijk van de prf geworden, zoals blijkt uit tabel 
3.4. 

vd.max 

I 
pso I intern . 

I ldt extern 

taagdoorlaatfiltering 

intern extern intern extern 

6,5 kHz 6. 5kHz 6,5 kHz 6,5 kHz 

10 kHz 7,5 kHz 10kHz 10kHz 

15.6 kHz 31,2SkHz 

pulsre petiti e· frequentie 

27 

Tab. 3.4 : Bovengrens sta-
tionaire meetbe

reik bij in/extern laagdoor
laatfiltering resp. pso als 
funktie van de prf. 



I 

In tabel 3.5 tenslotte is de bij de verschillende uitgangen behorende 
maximaal detekteerbare frequentie-fluktuatie in de doppler frequentie, 
6. vd, m, verzameld. 

laagdoorlaattiltering 

pso intern 

vit.moy.j vil insl 

Tab. 2·2 
extern 

in/exter 

Dynamisch 
meetbereik 

ne pso. 

j6vd.max 0,6 Hz [ 5,4 Hz I 8,8 Hz 45Hz I 92Hz I 270Hz 
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3.4. Meetvolume en bundelkarakteristieken. 

3.4.1. Meetmethoden. 

Aangezien het onderzoek naar stromingsverschijnselen rond vernauwingen 
en vertakkingen van stromingskanalen het meten van zeer lokale 
stromingssnelheden impliceert, is het van belang de grootte van het 
meetvolume te kennen. De afmetingen van het meetvolume kunnen worden 
uitgedrukt in de lengte van het meetvolume in de richting van de 
ultrasone bundel, de axiale resolutie, en in de diameter van de bundel, 
de laterale resolutie. De axiale resolutie van het meetsysteem is mede 
afhankelijk van de lengte van de uitgezonden pulstreintjes, terwijl de 
laterale resolutie bepaald wordt door de vorm van de door hel kristal 
geproduceerde bundel. 
Voor de bepaling van de grootte van het meetvolume en van de 
bundelkarakteristieken zijn aan de Medische Fakulteit van de RL twee 
meetmethoden ontwikkeld, het zogenaamde 'beam-scan' meetsysteem en het 
'point-target' meetsysteem. In de appendices 3.4 en 3.5 zijn beide 
beschreven, zodat hier kan worden volstaan met een beknopte 
beschrijving. 

1. Het beam-scan meetsysteem. 

De schakel tussen de snelheidsmeter en de vloeistofstroming waarvan de 
snelheid bepaald dient te worden, wordt gevormd door de probe. De 
eigenschappen van de snelheidsmeter worden dan ook mede bepaald door de 
vorm van de door de probe geproduceerde bundel. Wanneer de laterale 
begrenzing van de ultrasone bundel wordt gedefinieerd als de 
verzameling van punten waar de amplitude van het ultrageluid is 
afgenomen met 6 dB, ten opzichte van de in dat vlak van doorsnede 
optredende maximale amplitude, kan de globale vorm van de bundel worden 
afgeleid uit amplitude-metingen van het ultrageluid in vlakken van 
doorsnede welke zich op verschillende afstanden van de probe bevinden. 
Voor deze amplitude-metingen is het in appendix 3.4 beschreven 
meetsysteem ontwikkeld. 
Het systeem bestaat er in essentie in dat een mikrofoon het door de 
ultrasone probe voortgebrachte ultrasone veld aftast en de amplitude 
daarvan als funktie van de plaats in analoge vorm of in de vorm van 
zogenaamde beam-plots met zwart/wit-overgangen, welke samenhangen met 
een verschil in amplitude van 1,5 dB, weergeeft. 

2. Het point-target meetsysteem. 

De prestaties van het totale systeem van probe en snelheidsmeter kunnen 
worden afgeleid uit het gedrag van het meetsysteem wanneer als bewegend 
objekt een trillende puntbron wordt gebruikt. tangs deze weg kan zowel 
informatie worden verkregen omtrent de laterale als de axiale grootte 
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van het meetvolume. 
De essentie van deze meetopstelling is dat de probe in drie onderling 
loodrechte richtingen kan worden verplaatst, waarbij de rms-waarde van 
het audio-signaal van het door de puntbron gereflekteerde ultrageluid 
wordt gedetekteerd. 

3.4.2. Metingen met het beam-scan systeem. 

Resultaten. 

Van de volgende probes ( allen fabrikant Alvar ) zijn beam-scans 
gemaakt 

type probe 
single 
single 
single 
double, gefokusseerd 

typenummer 
PZTN ( probe zonder typenummer) 
RC-8M 
C8M-15 
R2FD8M 

Van de double probe werden beide kristallen doorgemeten, ZlJ worden 
aangeduid met 'kristal met stip' en 'kristal zonder stip'. 

Elke probe werd aangstuurd met pulsjes van SMHz, pulslengte 1,5 ~sec, 
bij een pulsrepetitie-frequentie van 10 kHz. 
Teneinde enig inzicht te krijgen in het verloop van de ultrasone bundel 
als funktie van de afstand tot het kristal, werden de beam-scans 
gemaakt op 10, 20 en 30 mm voor de single probes en op 6, 12, 18, 30 en 
40 mm voor de double probe. De afwijkende waarden voor de meetdiepten 
van de double probe, vinden hun oorzaak in het feit dat de probe voor 
het fokusseren van de bundel lS voorzien van lenzen met een 
brandpuntsafstand van 12 mm. 
Uit de analoge plotjes werd, uitgaande van het -6 dB nivo, de diameter 
van de bundel bepaald. De ~eetresultaten zijn in tabel 3.7 verzameld. 

single probes 

mutdiept~ RC-8M C8M-15 PZTN 

6 mm - - -
10 mm 2,2 2,2 1,8 

12 mm - - -
18 mm - - -
20 mm 2,7 1,4 1,6 

30 mm 1,~ 1,8 1,7 

40 mm - - -

double 

m.stip 

1,1 

-
0,6 

0,8 

-
1, 5 

4,2 

probe 

z.stip 

1,5 

-
0,6 

0,8 

-
1, 5 

2,2 

Tab. 3.? : Laterale afmetingen 
van de ultrasone bun

del bij -6 dB nivo op de verschil
lende meetdiepten voor de ver
schillende probes, in mm. 

De beamplotjes en de analoge plotjes van alle metingen zijn opgenomen 
in appendix 3.4. 
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Diskussie. 

De lengte van de fresnelzone bedraagt, uitgaande van de in paragraaf 
2.2. gegeven relatie ( 2.1 ), bij een zendfrequentie van 8 MHz en een 
kristaldiameter van 5 mm, ongeveer 30 mm ( in water, c = 1500 m/s ). 
Op grond van deze relatie zou de benadering van de bolvormige 
golffronten in dit geval niet geheel juist is, zodat de meetresultaten 
met enige voorzichtigheid moeten worden geintepreteerd. 

Uit de beamplotjes komt duidelijk de asymmetrie van de ultrasone 
bundels tot uitdrukking, voor de single probes met name in het 
meetdiepte-bereik op 20 mm. De asymmetrie is ondermeer een gevolg van 
inhomogeniteiten in het backing materiaal en in het piezo-keramische 
materiaal van het kristal. In het algemeen echter vormen de 
kontaktpunten voor de aansturing van het kristal door de oscillator, 
welke zijn aangebracht aan de backing zijde van het kristal, de 
belangrijkste oorzaak. 
Ongefokusseerde bundels vertonen ook enige mate van konvergentie van de 
bundel, zie de single probes C8M-15 en PZTN. Het bundeldiameterverloop 
van de probe RC-8M wijkt enigzins af van dit gebruikelijke beeld. Deze 
probe l~jkt dan ook minder geschikt voor toepassing in het te 
verrichten onderzoek, aangezien de maximale meetdiepte langs de as van 
de bundel, 48 mm bedraagt en de bundel van deze probe pas op een 
meetdiepte van 30 mm relatief smal wordt. 
De invloed van fokussering van de ultrasone bundel komt tot uitdrukking 
in de plotjes van de double probe : ter plaatse van het brandpunt 
bedraagt de bundeldiameter slechts 0,6 mm ( -6 dB nivo ). 
In de analoge plotjes van de double probe ( zie appendix 3.4 ) zijn met 
name bij de meetdiepten van 12, 18 en 30 mm, naast de hoofdbundel ook 
de zogenaamde zijbundels duidelijk herkenbaar. Zijbundels verlagen de 
laterale resolutie van bet meetsysteem in hoge mate ( zie double probe 
plotje, kristal met stip, bij een meetdiepte van 40 mm ). In het 
meetdiepte-bereik van 10 tot 30 mm echter is de invloed van de 
zijbundels gering : de amplitude van de eerste zijbundel is 15 tot 20 
dB lager dan de amplitude van de hoofdbundel. 
Wanneer de meetresultaten van de beide kristallen van de double probe 
met elkaar vergeleken worden, dan blijkt dat de kristallen dezelfde 
karakteristieken vertonen, hetgeen de probe bijzonder geschikt maakt 
voor het meten van twee snelheidskomponenten. 

3.4.3. Metingen met het point-target meetsysteem. 

Resultaten. 

Om een indruk te geven van het verloop van de amplitude van het 
audio-signaal in axiale richting van de ultrasone bundel ZlJn in figuur 
3.7 een drietal plotjes gegeven bij een vaste pulslengte en meetdiepte. 
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In figuur 3.7d is de verplaatsingsrichting van het meetvolume 
aangegeven. 

(a) (b) (C) 

z i lJ-probo 

I I 

1 ~bundel 

I I 
1 .,...._ bol!tt.i~ 

A- G- mtttvotum• 
v-

I I 
I I 

(d) 

Fig. 3.7 : Axiale amplitude-verloop audio-signaal bij pulslengte 
van l~ec. voor de single probes (a) RC-8M (b) C8M-15 

en de double probe (c) kristal met stip. De verplaatsingsrichting 
van het meetvolume ten opzichte van bolletje is aangegeven in (d). 

Uit figuur 3.8 kan worden afgeleid dat de vorm van het axiale 
amplitude-verloop van het audio-signaal niet beinvloed wordt door de 
lengte van de uitgezonden puls, maar dat de grootte van de amplitude 
sterk afneemt. 

A v 

~m -· 

A .a V 
% ,._ 

1--i -· 1mm 

(a) (b) !c) 

Fig. 3.8 : Axiale amplitude-verloop audio-signaal bij vaste ver
sterking als funktie van de pulslengte : (a) 2 ~sec. 

(b) 1 ~sec. (c) 0,5 ~sec. ( probe : RC-8M; meetdiepte : 10 mm ). 
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Met betrekking tot de bepaling van de laterale resolutie van het 
meetsysteem, dient het volgende te worden opgemerkt. 
Een enkele scan in de laterale richting gaf, voor elke probe, bij elke 
pulslengte en op elke meetdiepte, een verloop van de amplilude van het 
audio-signaal van een vorm zoals is weergegeven in figuur 3.9a. De 
verplaatsingsrichting van het meetvolume ten opzichte van het bolletje 
is aangegeven in figuur 3.9c. 

L 

(a) 

,_ -y 

'""" 
(b) 

ll-probo -y - I I 
1 ......-bundot 
I I 
I I 
o I r cr-mtttvolume 

1 1 
bollotjt 

L R 

(c) 

Flg. 3.9 : Laterale amplitude-verloop audio-signaal bij puls-
lengte van 1 sec voor (a) een enkele scan (b) her

haalde scans die onderling ~ 50 ~m in meetdiepte verschillen. 
De verplaatsingsrichting van het meetvolume ten opzichte van 
bolletje is aangegeven in (c), ( probe : RC-8M; meetdiepte : 10 mm ). 

Een dergelijk amplitude-verloop lijkt te duiden op 
interferentie-verschijnselen tussen reflekties van het ultrageluid. 
Uitgaande van deze gedachte werd de scan een groot aantal malen 
herhaald, waarbij de probe na elke scan ongeveer 50 ~m in de z-richting 
werd verplaatst. Aangezien de golflengte van het 8 MHz ultrageluid van 
het Alvar systeem in water ongeveer 180 ~m bedraagt, zou deze herhaalde 
scanprocedure uiteindelijk een amplitude-verdeling geven waarvan de 
omhullende de laterale grootte van het meetvolume aangeeft. In figuur 
3.9b is het resultaat van een dergelijke scanprocedure weergegeven. 

In de tabellen 3.8 en 3.9 zijn de meetresultaten van de metingen 
verzameld, uitgaande van het -6 dB nivo. 
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-------------------------------------~--~-~~--

meetdiepte 

10mm 

12mm 

18·mm 

20mm 

30mm 

meetdiepte 

1Qmm 

12mm 

18mm 
20mm 

30mm 

Diskussie. 

single probes double probe 

pulslengte RC-8M CBM-15 m.stip z. slip 

2 1/-UC 2,0 1,8 - -
1 115ec \,2 1,1 - -

0,51/oSeC 0,9 0,9 - -
2 115ec - - 1,8 1,5 

1 115ec - - l,O 0,9 

O.S115ec - - 0,7 0,6 

2 115ec - - 1,8 1,7 

1 )J.SeC - - 1,0 1,0 

0,51J.sec - - 0,6 06 

2 ~~osec 2,0 1,9 - -
1 v.sec 1,3 1,3 - -

0. S)J.sec 0,9 0,9 - -
2 )J.Sec 2,0 2,2 1.6 1,6 

1 115ec 1, 3 1,3 0,9 0,9 

O,S115eC 0,9 1,3 0,5 0,6 

single probes double ~robe 

RC-SM CSM-15 PZTN m.stip z. stip 

1,8 2,2 - - -
- - - 0.6 1,0 

- - - 0,8 0,8 

2,1 1, s - - -
1,7 1,8 - , ,1 1,1 

Tab. 3.8 : Axiale afmetingen 
van de ultrasone 

bundel bij -6 dB nivo voor de 
verschillende pulslengten op 
de verschillende meetdiepten 
voor de single probes RC-8M 
en C8M-15 en de double probe, 
in mm. 

Tab. 3.9 : Laterale afmetingen 
van de ultrasone 

bundel bij -6 dB nivo bij een 
pulslengte van 1 ~sec op de 
verschillende meetdiepten 
voor de single probes RC-8M 
en C8M-15 en de double probe, 
in mm. 

De frequentie waarrnee het bolletje door de generator werd aangestuurd 
bedroeg 400 Hz. Een dergelijke snelle ornkering van de 
bewegingsrichting en dus van de frequentie-verschuiving, kan door het 
rneetsysteem in principe niet worden gevolgd. Vooralsnog is het niet 
geheel duidelijk wat de snelheidsrneter nu precies heeft gerneten, zodat 
ook hier geldt dat bij het trekken van konklusies uit de hierboven 
verrnelde resultaten enige voorzichtigheid rnoet worden betracht. 

De vorrn van het verloop van de amplitude van het audio-signaal in 
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axiale richting ( zie figuur 3.7 ) is 
waterdruppel-model [ Jorgensen, 1973; 
van het meetvolume, zie figuur 3.10. 

Fig. 3.10 

in overeenstemming met het 
Morris, 1973 ] voor de geometrie 

De geometrie van het meetvo
lume volgens Jorgensen, 
( 1973 ). 

De 'staart' van het meetvolume of wel de 'after ring' van het kristal 
wordt bepaald door de kwaliteitsfaktor van het kristal ( zie appendix 
2.4 ). Er geldt [Blitz, 1963] dat naarmate de kwaliteitsfaktor 
afneemt, het kristal minder 'after ring' zal vertonen. Op grand 
hiervan zou uit figuur 3.7 mogen worden afgeleid dat de in de double 
probe toegepaste kristallen een lagere kwaliteitsfaktor hebben dan de 
in de single probes ingebouwde kristallen. 

Uit tabel 3.8 volgt enerzijds dat de meetdiepte nauwelijks van invloed 
is op de axiale grootte van het meetvolume, en anderzijds dat er geen 
signifikante verschillen optreden tussen de verschillende probes. 
Uit tabel 3.9 volgt dat de konklusies die in de diskussie van de 
meetresultaten van het beam-scan systeem werden getrokken omtrent de 
bruikbaarheid van de single probe RC-8M voor het het meten van lokale 
stromingssnelheden, de invloed van fokussering op de diameter van de 
bundel en de toepasbaarheid van de double probe voor het meten van twee 
snelheidskomponenten, ook hier geldig zijn. 

3.4.4. Vergeliikinq van de resultaten van de meetsystemen. 

Ofschoon bij het beam-scan systeem de amplitude van de druk en bij het 
point-target systeem de rms-waarde van de amplitude van het 
audio-signaal wordt bepaald, maakt de hier gehanteerde definitie van de 
afmetingen van het meetvolume het mogelijk de resultaten van de 
metingen van de laterale afmetingen van het metvolume met elkaar te 
vergelijken. 
Nu wordt bij het beam-scan meetsysteem alleen de zendkarakteristiek van 
het snelheidsmeetsysteem bekeken, terwijl bij het point-target 
meetsysteem de totale overdracht ofwel het produkt van de zend- en 
ontvangstkarakteristiek wordt bepaald. Aannemende dat de zend- en 
ontvangstkarakteristiek aan elkaar gelijk mogen worden gesteld, komt de 
laterale grootte van het meetvolume bij het - 6dB nivo bij het 
beam-scan meetsysteem overeen met deze grootte bij het -12 dB nivo bij 
het point-target meetsysteem. 
In tabel 3.10 zijn de meetresultaten van de twee meetmethoden nag eens 
tegenover elkaar gezet. 
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single probts double probe 

RC-8M CBM-15 mel stip zonder stip 

meetdiepte beam point b•am point beam point beam point 

10mm 2,2 2,5 2,2 2,9 - - - -
12mm - - -· - 0,6 1,8 0,6 1,1 

20mm - - - - 0,9 1,0 0,8 1,4 

30mm 2,7 2,8 1,4 3,0 - - - -

I 
. 

40mm 1,8 2,6 1,8 3,4 1,5 1,2 1, 5 1,5 

Tab. 3.10 : Verge1ijking resu1taten van de metingen van de 1ate
ra1e afmetingen van het meetvo1ume verkregen met het 

beam-scan meetsysteem (-6 dB nivo) en het point-target meetsys
teem (-12 dB nivo). 
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3.5. Nauwk~urigheidsanalyse van de snelheidsmeter. 

3.5.1. Inleiding. 

Uitgaande van een stationaire stroming in een rechte, elastische buis 
werd de invloed van het soort en de koncentratie van het seedingsmedium 
en het Reynoldsgetal op de responsie van de snelheidsmeter onderzocht, 
met specifieke aandacht voor de nauwkeurigheid ( zoals ijkwaarden, 
profielvormen en rms-waarden ) van de meetmethode. De flow werd 
hierbij gevarieerd om aldus een indruk te krijgen van de invloed van 
een laminaire/turbulente stroming op de meetresultaten. 
Ook werd de responsie van de snelheidsmeter onderzocht op een 
stapvormige verandering van de flow, teneinde enig inzicht te krijgen 
in het dynamische meetbereik van de snelheidsmeter. 
De gevolgde werkwijze bij de bovengenoemde statische en dynamische 
experimenten en de resultaten worden in deze paragraaf besproken. Voor 
een meer gedetailleerde beschrijving van de meetopstelling, de 
ijkgrafieken van de eleketromagnetische snelheids- en flowmeter, die 
als referentie diende en de verdere verwerking van het uitgangssignaal 
van de snelheidsmeter wordt verwezen naar appendix 3.6. 

3.5.2. Statische experimenten. 

De aandacht bij deze experimenten was met name gericht op de invloed 
van diverse parameters op de nauwkeurigheid van de meetmethude onder 
stationaire stromingskondities. Deze nauwkeurigheidsaspekten omvatten 
de ijkrelaties met de elektromagnetische probes, de vorm van het 
snelheidsprofiel en de spreiding in de meetwaarden, gekarakteriseerd 
door de standaarddeviatie bepaald uit herhaalde metingen en/of door de 
rms-waarde van de uitgangsspanning van de snelheidsmeter. 

a. Meetopstelling. 

In figuur 3.11 is het stromingssysteem van de meetopstelling 
schematisch weergegeven. 

Fig. 3.11 : Schematische weergave 
statische stromingsop

stelling. Betekenis letteraandui
ding ~ A/B : overloopvaten; C : e
lektromagnetische flowmeter; D : 
elastische buis; E : pomp; F : re
servoir. De pijlen geven de stro
mingsrichting aan. 
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Het hoogte-verschil tussen de overloopnivo's van de overloopvaten A en 
B bepaalt het drukverschil over de elastische buis die tussen de 
overloopvaten is bevestigd, en daarmee de gemiddelde stromingssnelheid 
in de buis. Dit hoogte-verschil kan worden gevarieerd door het 
overloopnivo van vat A Le varieren. De centrifugaalpomp zorgt er voor 
dat het stromingsmedium in vat A zich steeds op overloopnivo bevindt, 
zodat in de buis een stationaire stroming onstaat. 
Deze stroming werd bemeten met het Alvar doppler systeem. Voor de 
instelling van dit systeem wordt verwezen naar appendix 3.6. 

b. Gevarieerde grootheden. 

De volgende parameters werden gevarieerd 

a. het seedingsmedium, 
b. de koncentratie van het seedingsmedium, 
c. het stromend medium, 
d. het Reynoldsgetal. 

a. het seedingsmedium. 

Voor de verstrooiing van het ultrageluid bij in-vitro experimenten 
zullen in het algemeen deeltjes aan het stromend medium moeten worden 
toegevoegd. De belangrijkste eisen die aan het seedingsmedium moeten 
worden gesteld, kunnen als volgt worden samengevat : 
- Aangezien de snelheidsmeter de snelheid meet van de seedings

deeltjes dienen deze deeltjes de stroming zo goed mogelijk te 
kunnen volgen hetgeen betekent dat hun dichtheid in dezelfde 
grootte orde meet als de dichtheid van het stromigsmedium, en dat 
hun diameter vele malen kleiner moet zijn als de diameter van 
het stromingskanaal. 

- De deeltjes dienen het ultrageluid zo goed mogelijk te verstrooien. 
Het verstrooiend vermogen van een ( flexibel ) deeltje wordt 
bepaald door de verschillen in dichtheid en in akoestische 
impedantie tussen het deeltje en het stromend medium, 
[ Rscherkin, 1963 ] . 

- Het seedingsmedium moet goed kunnen worden gemend met het 
stromend medium teneinde een uniforme deeltjesdichtheid te 
krijgen. 

Ofschoon in principe vele stoffen aan de boven geformuleerde eisen 
zullen voldoen, zijn als eerste aanzet de volgende stoffen op hun 
bruikbaarheid als seedingsrnedium getoetst 

a. maizena ( fabrikant : Dureya ), 
b. mowilith 50% D ( fabrikant : Hoechst ), 
c. 1/3 water-2/3 vuljex 60% oplossing. 
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Bij de keuze van deze stoffen hebben de volgende overwegingen een rol 
gespeeld : 
- de betreffende stof diende, gezien het orienterende karakter van 

het onderzoek, goedkoop en makkelijk verkrijgbaar te zijn, 
maizena bleek vaak te worden toegepast bij in-vilro experimenten, 
van de zijde van de kapaciteitsgroep van de RL werd het gebruik van 
mowilith voorgesteld, 
het onder c genoemde mengsel werd reeds enige tijd met goede 
ervaringen gebruikt bij laser-doppler snelheidsmetingen, 
[ Neven, 1982; Van de Vosse, 1982 ]. 

b. de koncentratie van het seedingsmedium. 

De koncentratie van het seedingsmedium wordt als volgt gedefinieerd 

- voor mowilith en de vuljex-oplossing 

c := aantal ml seedingsmedium/aantal ml stromingsmedium 
bereik : 0 < c < 2.10-2 

- voor maizena : 

c' := aantal gram seedingsmedium/ aantal ml stromingsmedium 
bereik : 0 < c' < 4. 10-3 gr /ml 

Verder verhogen van de koncentratie dan hier aangegeven bleek niet 
zinvol te zijn, aangezien de seedingsmedia dan gingen bezinken. 

c. het stromend medium 

De volgende twee stoffen werden gebruikt als stromend medium : 

stromingsmedium didltheid (kg/m ) dyn. viskos. (cPl 

water! 22•c) • 0,998 0.979 

water"/glycerine 1,107!0,005 3,4! 0.2 

* Handbook of Physics ( 22 °C ) 

Tab. 3.11 

media. 

De gebruik
te stromings-

De relatieve viskositeit en dichtheid van het water/glycerine-mengsel 
ten opzichte van water, werden bepaald met een Oswald viskositeitsmeter 
respektievelijk een pyknometer. Het water/glycerine-mengsel werd 
toegepast als analogon voor bloed. 

d. het Reynoldsgetal. 

Het onderzoek omvatte zowel laminaire als turbulente stromingen 

bereik : voor water 800 < Re < 8000 
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voor water/glycerine 400 < Re < 3000. 

Teneinde de invloed van de verschillende parameters te kunnen 
bestuderen, werden per experiment steeds een of twee parameters, 
uitgaande van een centrumsituatie gelijktijdig gevarieerd. De 
kondities van de centrumsituatie zijn in tabel 3.12 wergegeven. 

param..-ter centrumsituatie stromingskonditie ~T.;;;a;.;;b;..:•:..-3.:..:...• ;;:1.=2 : Cent rumsi t ua tie 
stromingsmedium water stromingskondi-
sttdin~smedium maizena 

4·10-3 9'1ml 

800 

ties statische experimenten. 
koncentratie 

Reynoldsgetal 

Tenzij vermeld zijn de stromingskondities gelijk aan de ~n ueze tabel 
gegeven waarden. 

3.5.3. Statische resultaten. 

a. ijking van de ultrasoon-doppler snelheidsmeter. 

De ultrasoon-doppler snelheidsmeter ( uds ) werd geijkt met een 
elektromagnetische flowmeter ( emf ) en een kathetertipsnelheidsmeter 
kts) ( beide fabrikant Skalar, type : Transflow 601 ). 
De ijkgrafieken zijn weergegeven in de ~iguren 3.12a en b. 

uds so uds so 
cm;1 ,1, 

cm1s 
.L 

40 T l 40 + 
1 

T 
t T 

lO 
'I' 

10 T ~ 'r .I 
T 
T + 

20 20 

~I 
(a) + {b) 

10 10 
! ! 

wattr- moiZtna wat•r-matztno 

0 
0 7 1/min 0 10 15 20 25 cmls 

omf k1s 

Fig. 3.12 : Ijking u1trasoon-doppler snelheidsmeter ( uds ) met 
(a) e1ektromagnetische flowmeter ( emf ) en (b) 

kathetertipsnelheidsmeter ( kts ). 

De relaties zijn vrijwel lineair. Het afvlakken van ue emf-uds kurve 
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voor hogere flowwaarden wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het 
vlakker worden van het snelheidsprofiel ( 1,8 l/min = Re; 2100 ) . 

Vervolgens werd de relatie onderzocht tussen de rms-waarde van de 
uitgangsspanning van de snelheidsmeter en de standaarddeviatie van over 
75 metingen gemiddelde snelheid, zoals deze wordt berekend met het in 
de vorige paragraaf genoemde verwerkingsprogramma. Uitgaande van de 
centrumsituatie voor de stromings- en meetkondities, werd het dynamisch 
bereik van het meetsysteem, de stromings- en seedingsmedia gevarieerd. 
De resultaten zijn weergegeven in figuur 3.13. 

rms 0,25 

v 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

0 

y •<IX•b 

<1•0.116 
b·0.004 
Cc• 0,87 

/ 

/ 
/ 

- ~ + I 
•• + 

0,5 

/ 

+ • 
/ 

+ / 

/ 

/ 
/ 

/ 

+/ 

/ 

• wattr-maittna 
o water-mowllith 

Fig. 3.13 : Relatie tussen de 
rms-waarde van uit

gangssignaal van de uds en de 
standaarddeviatie van 75 meting
en, met het dynamische meetbe
reik en stromings-/seedingsmedi
um als parameters. 

x wattr/qlyc.rint 
+·wattr/qlyctrlnt· maittna 

1,5 2 cm/s 
sd 

Alhoewel er een lineair verband mag worden verwacht, blijkt uit de 
correlatie-coefficient ( cc ) van de via linaire regressie bepaalde 
rechte, dat hierbij enige voorzichtigheid moet worden betracht. Toch 
wordL in het vervolg de rms-waarde en de standaarddeviatie door elkaar 
heen gebruikt. 

b. invloed van de koncentratie van de verschillende seedingsmedia. 

De invloed van de koncentratie van de verschillende seedingsmedia op de 
responsie van de snelheidsmeter werd onderzocht bij een volledig 
ontwikkelde laminaire stroming ( Re; 800 ). Bij een slangdiameter van 
16 mm mag worden verwacht dat de stroming volledig ontwikkeld is op 
0,75 m van de instroomopening [ Schlichting, 1955 ] Voor de twee 
stromingsmedia werden de profielen gemeten op 0,87 m van de instroming, 
zodat een parabolisch snelheidsprofiel mag worden verwacht. 

De figuren 3.14a en b tonen de snelheidsprofielen wanneer geen 
seedingsmedium aan de stroming is toegevoegd. 
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Fig. 3.14 : Gemeten snelheidspro~ielen v~n v?lledig ont~ikkeld~ 
laminaire stroming blj afwezlgheld van seedlngsmedl

um voor de stromingsmedia (a) water, (b) water/glycerine. 

Uit deze figuren blijkt dat voor het water/glycerine mengsel het 
gebruik van een seedingsmedium niet van belang lijkt te zijn. 
Daarnaast toont figuur 3.14b een karakteristiek kenmerk van de 
ultrasone snelheidsmeettechniek: bij de achterwand komt de snelheid 
niet terug naar nul en ook als het meetvolume zich reeds ver buiten de 
buis bevindt, blijkt de snelheidsmeter nog steeds snelheden te 
registreren, Deze snelheden worden aangeduid met sekundaire of 
imaginaire snelheden. In paragraaf 3.5.6. zal nader worden ingegaan 
op dit verschijnsel. 
Onderzocht werd of er een verband bestaat tussen de mate waarin deze 
sekunJaire snelheden optreden en de koncentratie van het 
seedingsmedium. Daartoe werd de volgende dimensieloze grootheid 
geintroduceerd : 

V(min)/V(max) 

waarin V(min) 
V(max) 

de laagst gemeten snelheid rond de achterwanJ, 
de snelheid in de top van het parabolische 
snelheidsprofiel. 

De resultaten van de metingen zijn weergegeven in de figuren 3.15a en 
b. Hieruit kan worden afgeleid dat voor mowilith de invloed van bet 
sekundaire snelheidsprofiel toeneemt, naarmate de koncentratie 
toeneemt, terwijl voor maizena de waarue van het quotient V(min)/V(max) 
nagenoeg onafhankelijk is van de koncentratie. 
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Vmin :.t • wat•r-rnaiz•na Vmin :.9~ 
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Fig. 3.15 Re1atie tussen het quotient V(min)/V(max) en de kon
centratie van het seedingsmedium (a) maizena, (b) mo-

wilith. 

Daarnaast werd de invloed van de koncentratie van het seedingsmedium op 
de nauwkeurigheid van de snelheidsmeting onderzocht. Daarvoor werd, 
voor elke waarde van de koncentratie, het gemiddelde van en de 
spreiding in het 95 %-betrouwbaarheidsinterval van een vijftal 
meetpunten rond de top van het parabolische stromir1gsprofiel berekend, 
zeals dit interval wordt bepaald in bet verwerkingsprogramma bij 30 
samples per meetpunt. De resultaten van deze metingen zijn weergegeven 
in de figuren 3.16a en b. 
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Fig. 3.16 : Re1atie tussen relatieve onnauwkeurigheid van her-
. haa1de (30) sne1heidsmeting rond top van parabo-

llsch sne1heidsprofie1 en de koncentratie van het seedingsmedi
um (a) maizena, (b) mowi1ith. 
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Uit deze figuren blijkt dat voor beide seedingsmedia, maar met name 
voor mowilith, de nauwkeurigheid van de meting toeneemt naarmate de 
koncentratie van het betreffende seedingsmedium toeneemt. Voor beide 
seedingsmedia tendeert het quotient van het gemiddelde 
betrouwbaarheidsinterval en de gemiddelde maximale snelheid, voor hoge 
koncentraties, naar 0,02 + 0.005. 

Het feit dat in de hoven beschreven experimenten alleen mowilith en 
maizena werden toegepast, vindt zijn oorzaak in het feit dat de 
water/vuljex-oplossing aanleiding gaf tot vlokvorming in de 
overloopvaten en in het reservoir van het stromingssysteem, waardoor de 
koncentratie vuljex snel afnam. Bovendien vormde er zich een dunne 
latexfilm op de binnenwanden van de toe- en afvoerslangen, hetgeen een 
reiniging van het stromingssysteem na elk experiment noodzakelijk 
maakte. Om deze reden werd van het gebruik van deze oplossing hier, en 
in het verdere onderzoek afgezien. 

c. invloed van het Reynoldsgetal. 

De flow werd gevarieerd door het hoogte-verschil tussen de 
overloopnivo's in de overloopvaten te varieren en gemeten met behulp 
van de emf, waaruit, gegeven de diameter van de slang en de 
kinematische viskositeit van het betreffende stromingsmedium, het 
korresponderende Reynoldsgetal van de stroming werd bepaald. De flow 
kon worden opgevoerd tot maximaal ongeveer 7 1/min. Deze bovengrens 
werd bepaald door de afvoerkapaciteit van het overloopvat aan de 
uitstroomzijde. 
De invloed van deze flowvariatie op de responsie van de snelheidsmeter 
werd onderzocht voor de verschillende stromings- en seedingsmedia, door 
op 0,87 m van de instroomopening snelheidsprofielen te meten. 
De relalie tussen de snelheid rand het midden van het profiel en het 
Reynoldsgetal is in figuur 3.17 weergegeven. 
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Fig. 3.17 : Relatie tussen de 
snelheid rond mid

den van snelheidsprofiel en 
het Reynoldsgetal van de stro
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----------------- ------------------------------

Het vlakker worden van het verband tussen deze grootheden voor hogere 
Reynoldsgetallen kan waarschijnlijk toegescltreven aan het vlakker 
worden van het snelheidsprofiel, vergelijk figuur 3.12. Het verschil 
in belling tussen de twee stromingsmedia wordt veroorzaakt door bet 
verschil in kinematische viskositeit ( zie tabel 3.11 ). 

In analogie met het oderzoek naar de invloed van de koncentratie van 
het seedingsmedium op de nauwkeurigheid van de meting, werd, voor elke 
flowwaarde, het gemiddelde en de spreiding in het 95 
%-betrouwbaarheidsinterval van een vijftal meetpunten rond de maximale 
snelheid bepaald ( 30 samples per meetpunt ). De resultaten van deze 
metingen zijn in figuur 3.18 weergegeven. 
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Fig. 3.18 : Relatie tussen re-
latieve onnauwkeu

righeid van herhaalde (30) snel
heidsmeting rond midden van 
snelheidsprofiel en het Rey
noldsgetal van de stroming met 
stromings-/seedingsmedium als 
parameter. 

Uit deze figuur blijkt dat de nauwkeurigbeid nauwelijks afhangt van bet 
Reynoldsgetal, alleen voor mowilith daalt de relatieve onnauwkeurigheid 
wat met het Reynoldsgetal. De ver5chillende kurven tenderen naar 
dezelfde eindwaarde van 0,02 ± 0,005. 
De meting werd ook uitgevoerd aan de dynamische opstelling ( paragraaf 
3.5.4. ) op de wijze zeals beschreven is bij de ijking van de 
snelheidsmeter. De rms-waarde van de uitgangsspanning van de 
kathetertipsnelheidsmeter bleek bij deze experimenten, onafhankelijk 
van de flow, 0,032 ± 0,002 V te bedragen. Dit komt, met behulp van de 
in figuur 3.13 gegeven lineaire regressie relatie, overeen met een 
sd/V(max) van 0,03, hetgeen iets groter is dan de bij de 
ultrasoon-doppler metingen gevonden waarde. 
Voor de verschillende profielen is ook de relatie onderzocht tussen de 
standaarddeviatie van de snelheidsmeting ( 30 samples ) en de 
meetdiepte. Een karakteristiek resultaat is weergegeven in figuur 
3.19, voor een laminaire stroming ( Re = 850) en een turbulente 
stroming ( Re = 4000 ). 
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De toename van de grootte van de standaarddeviatie in de buurt van de 
wanden van de slang, wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de 
snelheidsgradient in de stroming en mogelijk oak door turbulencies. 
Oat de standaarddeviatie bij de achterwand grater is dan die bij de 
voorwand, kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan bet additionele 
effekt van de sekundaire snelheden. In paragraaf 3.5.6. wordt hierop 
teruggekomen. 

Vervolgens werd de relatie tussen de frequentie-inhoud van het 
uitgangssignaal van de ( externe ) pso en het Reynoldsgetal van de 
stroming onderzocht, waarbij het dynamische meetbereik van de ( externe 
) pso werd gevarieerd. De veronderstelling was dat de 
frequentie-inhoud zou toenemen bij een toename van het Reynoldsgetal. 
Voor de frequentie-analyse werd gebruik gemaakt van fourier analyser ( 
HP 5400 ). Geanalyseerd werden de snelheden gemeten op een afstand van 
0,7 m van de instroming, midden in de buis. Twee karakleristieke 
resultaten zijn weergeg~ven in de figuren 3.20a ( Re = 1000 ) en b ( Re 
= SOOC ). De plotjes tonen het over 15 samples gemiddelde 1ngenomen 
signaal en de daarbij behorende frequentie-spektra. 
Aangezien de stromingssnelheden in het geval van Re = 1000 te laag 
waren ( < 1 kHz, zie ook tabel 3.3 ) voor het dynamische meetbereik van 
300 Hz, werd in dat geval het dynamische meetbereik van de externe pso 
ingesteld op 50 Hz. 
Uit deze figuren kan worden afgelezen dat de frequentie-inhoud van het 
uitgangssignaal uniform verdeeld is over het gehele dynamische bereik 
van de pso, onafhankelijk van het Reynoldsgetal. 
Een mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de 
snelheidsfluktuaties in een turbulente stroming zich op een veel 
kleinere schaal afspelen dan met dit meetinstrument met zijn relatief 
groat meetvolume ( 1 mm 5 ) kan worden waargenomen, waardoor alleen een 
soort over het meetvolume gemiddelde fluktuatie wordt gemeten. Daar in 
een turbulente stroming fluktuaties echter random zijn [ Tennekes, 1972 
] zouden zij zich in het meetvolume kunnen uitmiddelen. 
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Om dit te onderzoeken werd tenslotte bij een stroming met een 
Reynoldsgetal van 6000 de grootte van het meetvolume gehalveerd. De 
largeur werd daarbij ook gehalveerd ( 0,5 ~sec ) . De aangebrachte 
variatie van het meetvolume bleek geen invloed te hebben op het 
spektrum van het snelheidssignaal. Verder verkleinen van het 
meetvolume is met dit meetsysteem niet mogelijk. Een vergrotin9 van 
het meetvolume had naar verwachting ook geen invloed. 
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Fig. 3.20 : Frequentie-analyse van het uitgangssignaal van het 
Alvar systeem, waarbij het meetvolume in het midden 

is gepositioneerd van (a) een laminaire stroming ( Re = 1000 ), 
(b) een turbulente stroming ( Re = 5000 ). De bovenste plotjes 
tonen het over 15 samples gemiddelde door de fourier analyser 
ingenomen signaal, de onderste plotjes de bijbehorende frequen
tie-spektra. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5.4. Dynarnische experimenten. 

Bij de dynarnische experirnenten werd de responsie van de 
ultrasoon-doppler snelheidsrneter onderzocht ov een stapvormige 
verandering van de flow, waarbij het dynamisch meetbereik van de 
externe ) pso werd gevarieerd. 

a. Meetopstelling. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking en het gebruik van 
de dynarnische meetopstelling moet verwezen worden naar [ Jacobs, 1981 
]. In deze paragraaf zal met name aandacht worden besteed aan de wijze 
waarop de blokkering van de flow wordt gerealiseerd. 

Het strorningssysteern van de meetopstelling berust op hetzelfde principe 
als het stromingssysteern van de statische meetopstelling, beschreven 1n 
paragraaf 3.5.2. De flow is dus voor het moment van blokkering 
stationair. 

In figuur 3.21 is een gedetaileerde schets gegeven van de meetsektie 
van de opstelling. 

Fig. 3.21 : Schematische weergave meetsektie dynamische meetop-
stelling. Betekenis letteraanduiding : A : hulpstuk 

voor het in de stroming brengen van ringetje; B : elektromagne
tische flowmeter; C : inwendig afsluitstuk; D : koppelingsstuk
ken elastische buis/star in-/uitstroomblok; E ~ elastische buis; 
F : instroomblok; G : uitstroomblok; H : steunbalk; I : uitwen
dig afsluitstuk; J : nylon geleidingsdraden; K : ultrasone pro
be; L : ultrasone bundel; M ~ meetvolume; N : aqua gel; 0 : ka
thetertipsnelheidsmeter; P : ringetje; Tl/2 : kranen. 
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De blokkering van de stroming kan op twee manieren worden 
bewerkstelligd : 
1. door gelijktijdig de kranen T1 en T2 aan de instroom

respektievelijk uitstroomzijue te sluiten, 
2. door een ringetje dat door de stroming wordt meegevoerd 

en dat zich vastloopt op een vernauwing. 

Het ringetje P kan met hulpstuk A in de stroming worden gebracht. 
Aangezien de dichtheid van het ringetje gelijk is aan de dichtheid van 
het stromend medium ( water ), zal het makkelijk met de stroming worden 
meegevoerd. Teneinde te voorkomen dat het ringetje kantelt, wordt het 
geleid over een viertal nylondraadjes die, evenwijdig aan de as van de 
slang, gespannen zijn tussen het koppelingstuk van hulpstuk A en het 
inwendige afsluitstuk C. De vernauwing waar het ringetje op vastloopt 
is ln de inzet van figuur 3.33 nog eens gedetailleerd weergegeven. Zij 
bestaat uit een uitwendige insnoering I van de slang en een inwendig 
afsluitstuk C. De afmetingen van de afsluitstukken en het ringetje 
zijn zodanig gedimensioneerd, dat de stroming zowel aan de binnen- als 
aan de buitenrand van het ringetje volledig geblokkeerd wordt. De 
sluitingstijd van het ringetje blijkt uit vroegere experimenten 
ongeveer 10 msec te bedragen [Jacobs, 1981 ]. 
Via de holte van de starre pijp C kan een kathetertipsnelheidsmeter 
kts ) worden ingebracht. De probe van de ultrasoon-doppler 
snelheidsmeter werd bij deze metingen in een vertikaal vlak geplaatst 
en met aqua gel akoestisch aan de slang gekoppeld. Het meetvolume werd 
vlak voor de kts gepositioneerd, in het midden van de buis. 

b. Signaalverwerking. 

De uitgangsspanningen van de uds en de kts werden opgenomen op een 
instrumentatie-recorder ( Tandberg 115 ) en vervolgens met een tweemaal 
zo grote bandsnelheid afgespeeld en uitgeschreven op een x,t-schrijver 
(Schwarzer U8008, met ingebouwde timer), zodat de meetsignalen, 
bijvoorbeeld voor de bepaling van stijgtijden, vold6ende uitgerekt 
kunnen worden. Het dynamische bereik van de toegepaste recorder en 
schrijver waren groat genoeg om de meetsignalen onvervormd weer te 
geven ( >300Hz ). 

c. Gevarieerde grootheden. 

Bij de dynamische experimenten werd het dynamisch meetbereik van de ( 
externe ) pso gevarieerd. De responsie van de uds op de stapvormige 
flowverandering werd vergeleken met de responsie van de kts, die een 
dynamisch meetbereik heeft van 100Hz. 
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De uitgangssituatie voor de stromingskondities waaronder de dynamische 
experimenten werden verricht, zijn in tabel 3.13 verzameld. 

parameter cent rumsi 1\Ja tie stromingskonditie Tab. 3.13 : Centrumsituatie 
stromingskondi

ties dynamische experimenten. 
s tromingsmedium water 

seedingsmedium maizena 

koncertralie 4'10"3 9'7ml 

Reynoldsgetal 7000 

begin flow 7Vmin 

3.5.5. Dynamische resultaten. 

a. respons~e op de kraansluiting. 

De responsie van de ultrasoon-doppler snelheidsmeter op de 
flowverandering tengevolge van de kraansluiting, werd voor de 
verschillende waarden van het dynamisch meetbereik van de pso 
vergeleken met de responsie van de kathetertipsnelheidsmeter. Twee 
karakteristieke resultaten bij een dynamisch meetbereik van 6 
respektievelijk 50 Hz voor de uds zijn weergegeven in de figuren 3.22a 
en b. 
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Fig. 3.22 : Responsie van de 
kathetertipsnel

heidsmeter ( kts ) en de ul
trasoon-doppler snelheidsmeter 
( uds ) op kraa·nslui ting bij 
een dynamisch meetbereik van 
(a) 6 Hz, (b) 50 Hz voor het 
ultrasone meetsysteem. 
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De uitdempende reflekties van de drukgolven aan de uiteinden van de 
slang zijn hierin duidelijk waarneembaar. Het feit dat bij de stand 50 
Hz het uitgangssignaal van de uus na enkele reflekties bij het passeren 
van de nullijn naar nul 'wordt toegetrokken', wordt veroorzactkt door 
het externe hoogdoorlaatfilter. In deze stand kunnen immers alleen 
doppler frequenties worden gedetekteerd welke grater zijn dan 250 Hz 
= 5 em/sec). In de stand van 6Hz werd geen hoogdoorlaatfiltering 
toegepast, waardoor de kleinst detekteerbare doppler frequentie 80 Hz 
bedraagt ( = 1,5 em/sec ), zie ook tabel 3.5. 

b. responsie op de ringsluiting. 

De hierboven beshreven experimenten werden ook verricht voor het geval 
dat de stroming geblokkeerd wordt door het ringetje. Voor elke waarde 
van het dynamisch meetbereik van de ( externe ) pso werd het experiment 
driemaal herhaald. Een karakteristiek resultaat is weergegeven in 
figuur 3.23. 
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Fig. 3,23 : Responsie van de 
kathetertipsnel

heidsmeter ( kts ) en de ul
trasoon-doppler snelheidsmeter 
( uds ) op ringsluiting bij 
een dynamisch meetbereik van 
50 Hz voor het ultrasone 
meetsysteem. 

Uit deze figuur blijkt dat de stijgtijd van de responsie van de uds 
lager is dan die van de kts, hetgeen waarschijnlijk het gevolg is van 
het verschil in dynamisch meetbereik tussen de twee meetsystemen. Ook 
blijkt dat de blokkering niet volledig is. 
Voor de verschillende waarden van het dynamisch meetbereik van de uds 
werden, uit bovenstaande responsies de belling van de 
snelheidsverandering bepaald. De resullalen zijn weergegeven in figuur 
3.24. In deze figuur is tevens de over 10 metingen gemiddelde 
responsie van de kts weergegeven ( getrokken lijn met de spreiding ~n 
het gemiddelde met een stippellijn ). Uit deze figuur blijkt dat, 
zeals verwacht, de uds de stapvormige flowverandering steeds beter kan 
volgen naarmate zijn dynamisch meetbereik toeneemt. Toch blijft zijn 
stijgtijd iets lager dan die van de kts, waarschijnlijk ten gevolge van 
een verschil in afstand tot de afsluiting [ De Beer, 1983 ] en het 
verschil in meetvolume. 
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3.5.6. Diskyssie/konklusies. 

Met betrekking tot bet gebruik van de seedingsmedia maizena en mowilitb 
kan uit de bescbreven experimenteD bet volgende worden afgeleid. 
Bij bet water/glycerine mengsel neemt de relatieve onnauwkeurigbeid af 
na toevoeging van maizena, ecbter, zij neemt niet verder af wanneer de 
de koncentratie verder verboogd wordt. Pit laatste geldt oak wanneer 
water als stromingsmedium wordt gebruikt. Voor mowilith daarentegen 
neemt de relatieve onnauwkeurigheid duidelijk af bij verboging van de 
koncentratie. De eindwaarde waar sd/V(max) naar tendeert voor de hoge 
waarden van de koncentratie van de seedingsmedia, bedraagt voor beide 
ongeveer 0,02 ± 0,005. 
Voor het quotient V(min)/V(max) geldt dat dit bij ·het gebruik van 
mowilitb toeneemt naarmate de koncentratie van dit seedingsmedium 
verhoogd wordt, terwijl voor maizena dit qoutient onafhankelijk van de 
koncentratie blijkt te zijn : 0,4 i 0,05. Voor elke koncentratie van 
elk seedingsmedium is deze verbouding grater dan nul. 
Uit deze experimenten kan worden gekonkludeerd dat bij voorkeur maizena 
gebruikt dient te worden als seedingsmedium. Een nadeel van maizena is 
echter dat bet sneller bezinkt dan mowilitb. Het gebruik van andere 
seedingsmedia zal bij een voortzetting van bet onderzoek verder moeten 
worden geanalyseerd. 

Bij alle snelbeidsmetingen, aan zowel laminaire als turbulente 
stromingen, bleek de snelheidsmeter nog snelneden te registreren 
wanneer bet meetvolume zicb reeds buiten bet stromingskanaal bevond. 
Een mogelijke verklaring voor het optreden van deze imaginaire of 
sekundaire snelbeden zou kunnen zijn dat een deel van het uitgezonden 
ultrageluid door de achterwand van d~ buis gereflekteerd wordt en dit 
gereflekteerde geluid door de in de stroming opgenomen deeltjes weer in 
de richting van de probe verstrooid wordt. Pit verstrooide ultrageluid 
beeft door de beweging van de deeltjes een frequentie-verscbuiving 
ondergaan, zodat de snelbeidsmeter een fiktieve snelheid detekteert. 
Pit verschijnsel werd ook waargenomen door Jorgensen [ 1973 ], zie 
figuur 3.25. 
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Aangezien de sekundaire snelheden veroorzaakt kunnen worden door alle 
deeltjes van het stromingsveld, zal het frequentie-spektrum van de 
sekundaire snelheid breed zijn. Dit kan een verklaring zijn voor het 
feit dat de standaarddeviatie van de herhaalde snelheidsmeting in de 
buurt van de achterwand grater is dan aan de voorwand, zoals getoond 
wordt door figuur 3.19. 
Voor zover bekend zijn er nag geen methoden ontwikkeld waarmee deze 
sekundaire snelheden kunnen worden geelimineerd. Een mogelijkheid zou 
kunnen zijn, uitgaande van een stromingskonfiguratie waarvan het 
snelheidsprofiel theoretisch bekend is, zoals een volledig ontwikkelde 
laminaire stroming, een van de meetdiepte afhankelijke weegfaktor te 
bepalen, zodanig dat het produkt van de weegfaktor en de gemeten 
snelheid de theoretisch voorspelde snelheid geeft. Dit vereist echter 
kennis van de inwendige diameter van het stromingskanaal. 

De invloed van het Reynoldsgetal op de relatieve onnauwkeurigheid 
blijkt gering te zijn. Voor hoge waarden van het Reynoldsgetal neemt 
de relatieve oanauwkeurigheid af en tendeert naar 0,015 ± 0,003. 
Uit de analyse van de frequentie-inhoud van het uitgangssignaal van de 
snelheidsmeter als funktie van het Reynoldsgetal van de stroming zou 
kunnen worden afgeleid dat het meetsysteem niet gebruikt kan worden 
voor de detektie van turbulenties. Dit aspekt zal in de toekomst zeker 
nader onderzocht moeten worden. 

Met betrekking tot de dynamische volgkarakteristieken van het 
meetsysteem tenslotte, kan worden opgemerkt dat zij, zeker na 
aanpassing, uitstekend zijn. 
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4. Analyse van gedraq van viskeuze vloeistof in rechte 
(viskolelastische buis bij oscillerende strominqskondities. 

4.1. Inleiding. 

Het gedrag van een viskeuze vloeistof in een rechte, dunwandige 
(visko)elastische buis werd bij een sinusvormige drukvariatie zowel 
theoretisch als experimenteel onderzocht. Voor de theoretische analyse 
werd uitgegaan van het door Womersley ( 1955, 1957 ] opgestelde model 
voor een volledig ontwikkelde oscillatorische stroming in een vrij 
bewegende, elastische buis. Aangezien in de gebruikte meetopstelling 
de buis ondersteund wordt door balkjes en door een vloeistof omgeven 
is, werd dit model uitgebreid met ophangkrachten. De invloed van deze 
krachten alsmede de invloed van visko-elastisch materiaalgedrag van de 
buiswand op de vorm van de snelheidsprofielen werd uitgaande van dit 
model onderzocht. 
Experimenteel werd het stromingsgedrag van de vloeistof onder deze 
stromingskondities geanalyseerd met behulp van de in hoofdstuk 3 
beschreven ultrasoon-doppler snelheidsmeter. De gemeten 
snelheidsprofielen werden vergeleken met de snelheidsprofielen zoals 
deze worden voorspeld door het uitgebreide theoretische model. 
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4.2. Het theoretische model. 

In deze paragraaf worden de hoofdlijnen geschetst van het door 
Womersley ( 1955, 1957 ] opgestelde model voor de beschrijving van het 
stromingsgedrag van een viskeuze vloeistof in een oneindig lange, 
dunwandige elastische buis bij een sinusvormige drukvariatie. Voor een 
gedetailleerde mathematische uitwerking van dit model en de daarin 
aangebrachte uitbreiding voor het in rekening brengen van 
longitudinale, radiele ophangkrachten en visko-elastisch 
materiaalgedrag van de buiswand wordt verwezen naar Atabek ( 1968 ], 
Van de Vosse [ 1981 ] en Brounts [ 1983 ]. 
Een overzicht van de verschillende theoretische modellen met betrekking 
tot dit onderwerp, kan gevonden worden in Pedley [ 1980 ]. 

Het theoretische model komt slapsgc:wij.:; al::> vol~c~ cut :::.LuilJ 

u. op~tellen van een model voor het gedrag van de vloei~tof, 
L. upslellen van een model voor het gedra.g van de buis, 
c. koppeling van de twee modellen door de randvoorwaarden, 

welke geldeu ad.n de Wci.ild v,in de buis. 

d. het model vovr hel gedrag van de vloeistof. 

De;:;L:hC;<,wd wc,rJt een inkomJ.ne::.s.i.LL;le vlot:is Lof mel JiL:htheicJ. p en 
dynamische vi~ko~il~it ~ iu eei1 ~ltislisL:he Luis met, in on~ervormJ~ 
Loe:stand, straal R. VerotJdersL.eld wordl Jat de slrumi.ng uw.1er invloeJ 
van eer1 slnusvormlye drukvarlatie rolalie-symmetrlsch is, met axiale 
respeklievelijk raclielt: SllclLciJskulliiJullt::llLt:u u dl w, l;ll Le::;Li..L'"'vccu kctll 
worden door de Navier SLakes en de kontinulteit~vergelijkiny, ~._lk~. 

uiLseschreven in de cyliildercoordinaten r ( rctdieel ) ell t.. ( ax.iaal ), 
bij verwaarlozing van de t..Wdd.Ii...ekracht, luiden 

axiaal (.;. 1) 

( 4. =) 

konLin. ou 1 0 ) -•--(rw =0 oz r or 
( 4. 3) 

waarin p de druk voorstelt. 

Wanneer verondersteld wordt dat. 
1 . J e ·v·lJU 1. ;-t~' :a it (_i 11 ·j .i ~inc: he j_J v u.u Je dr uk9u l [ v c::e l. 'j L . .:, ~ ,_: L ~__1,:t.L.J. ,_;_,__: 

gcm.i.ddt:lJe axlctl e s!lelheid u van de v loe.i::; Lof, Jan kunt1t:O;i, de 
;.; l:ct L i ultctl:t. (; LL<ct•:Jin:: ~c.l.:; }..:.i:c_:t,~i-t t.cr1 in Je Na vier-Stoke::; Vd 'J .-: l_i_ j klr1•J 
wutJe:n ·v~.~..."u.'""i:u05ll t-..;n 01.Jt...i.L:ltc:: van Je .ir~o.3L~L:c~ilLli.l.·e Ll·.l.'-I.'J 
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Z. :~L '='ul.E::..:d·j~~.:: }\ ·,.rCLi-l Je: (!ru}~.;clf \t~:~·el grcL.c21' i~. dan de .:;:_-._au.: ~ 

Vdi! Ue ~LJ.~.3, Ju.Ji kunnefl Jl2 o'l../Oz..,..-Lt..:filt•::il iLl :ieL r~\_·h~.;.L:;_,_~ '/\..~~
.] (: :~u. v· i_ ,_l- - 3lokc 3 v t::l>J L: ~- j_ j kilig ·~·i0i ~c~n Vt-~l"W~dl. l C(·.~ \~ t·l·l L --->~ u . .:cl.:-_.L L 
vt::rq-c:ljkinq (4.2) i.:ot OlJ/'?Jr - 0. 

UiLgd.alH1t: van Jt::Ze veronderstellingen luiden de ~~a.v.icr~~Loh.es 
ve:rgt:li jkingen 

rctd.i.eel oP 
0 = C>z 

, "t It\ 

\ ·t. '"1) 

( 4. ')) 

De Lepc:rkiHg :.:.0:.. lw.un.:.,ni:::;c.:1h:: Jrukv·aria.ties leic1l Lot Jt: 
veror!derstel:iriy ddl de va.ridLeh:n u, w c1i p gescJu,:vell kullnc;n w'-jL'-:,~n 

als 

lJ ( Z 1 t) ::;_ 
u(z,r,t) 
w(z,r,t) 

p
0

.exp[iW(t-z/c)] 
u0 (r),exp(iw(t-z/c)] 

= w0 (r).exp[.i.w(t z/c.:)] 

( 4. G) 
(4.7) 
(-LC) 

Substilutie van deze uitdrukkingen in de vergdijkin•jc.il (4.3) cn (4.4) 
gedl 

axiaal 

radieel ·-
1
- .:£... (rw ) 
r ~r 0 

IW =·-u c 0 

wa<Hlll ct het gelul Vi:1n Womersley voorstelt 

a - RJ~' 
Tl 

(4.9) 

( 4. 10) 

( 4. 11) 

Vergcl.ijking 
en heeft db 

( 4. 9) lS een Jiffuuitiaa.lvergelijking vctn in . .: L 
<Jplo:;;s.i.n•:~: 

n 3/z r 
u (r) = ....!3l.. +T J(i a -) 

0 pc o R 
f If A ,.., \ 

\":I. I L J 

- ' Lit..: ~..I;_;~...-~ .J.. 

wa.a.ru1 J 0 eb\ Besselfunktie is Vd!l de nulde orJe Veil\ de eersi..; .30(•.i:':: 

,;li T een n.;,.(;e:r :.:.e :..,epu.:en inteyr·acie-k.ult.:>i..aaLe vooL3lclt. 
Eeu uitJrukkin•::1 voor de radiele snellieiu:;;k.umpumcni.. vol•:J:. '-liL ,k 
k.ull:..li•uj_~.eii..;:.vt:l<:Jd_;_jkili':J (4.10) dl luidl: 

57 



312. 
iwR 2J1(iar/R) __El_J 

radieel ~( r) = 2C [ T jlia + peR (4.13) 

waarin J 1 een Besselfunktie van de eerste orde en de eerste soort. 

b. het model voor het gedrag van de buis 

Beschouwd wordt een isotrope, homogene (visko)elastische buis met 
wanddikte h, in onvervormde toe stand straal R en dichtheid p0 De 
reele ) elasticiteitsmodulus van de buis wordt aangeduid met E en de 
dwarskontraktie-verhouding met ~ De lokale verplaatsingen van de 
buiswand tengevolge van de drukverandering worden aangeduid met ~(z,t) 
voor de axiale richting, en ~(z,t) voor de radiele richting. 
Verondersleld wordt dat 
1. de dikte van de wand van de buis als konstant mag worden 

beschouwd, 
2. het buiswandmateriaal de lineaire relatie tussen spanning en rek 

volgens de wet van Hooke volgt, 
3. de straal van de buis veel grater is dan de wanddikte van de 

buis. 

De bewegingsvergelijkingen voor de verplaatsing van de buiswand volgen 
uit de evenwichtsrelaties tussen de krachten ( per een heid van 
oppervlakte ) die de vloeistof op de wand uitoefent en de krachten 
per eenheid van oppervlakte ) die in de buiswand optreden. 
Deze evenwichtsrelaties luiden : 

axiaal ( 4. 14) 

radieel ( 4. 15) 

waar in 1 w de schuifspanning voorstel t die de vloeistof op de wand van 
de buis uitoefent. 

In de in dit onderzoek gebruikte meetopstelling ( zie appendix 3.6 ) is 
de buis ingeklemd tussen twee vaste uiteinden, wordt zij plaatselijk 
ondersteund door balkjes en is zij volledig omgeven door water. Dit 
zal tot gevolg hebben dat de buis in haar beweging wordt gehinderd. 
Deze hindering, in de literatuur aangeduid met 'tethering', wordt hier 
aangeduid met 'ophanging'. 
Ophanging wordt, in navolging van Atabek [ 1968 ], in bovenstaand model 
op de volgende wijze in rekening gebracht. Axial ophanging kan worden 
voorgesteld door een veerkracht met veerkonstante K ( per eenheid van 
lengte ). 
Radiele ophanging kan worden voorgesteld door een massa M ( per 
eenheid van oppervlakte ) van de omringende vloeistof. 
Uitbreiding van het model naar visko-elastisch materiaalgedrag van de 
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buiswand kan in rekening worden gebracht door aan de radiele 
evenwichtsvergelijking een dempingskracht toe te voegen, met een 
dempingskonstante D (per eenheid van lengte). 
De bewegingsvergelijkingen krijgen dan de volgende vorm : 

axiaal (4.16) 

radieel ( 4. 17) 

Voor de harmonische drukverandering kunnen de wandverplaatsingen worden 
beschreven door : 

axiaal 
radieel 

~(z,t) = E0 .exp[iW(t-z/c)] 
~(z,t) = F0 .exp[iw(t-z/c)] 

(4.18) 
( 4. 19) 

waarin E
0 

en F
0 

de komplexe amplituden van de verplaatsingen zijn. 
Substitutie van deze uitdrukkingen in de respektievelijke 
bewegingsvergelijkingen geeft : 

axiaal .z ll d'L.I E iw~-~: w'l K -w ~=--(=') + --(- F--E )--E 
~h d r r=R(l-~)p0 cR o c2 o p

0
h o 

(4.20) 

. .2. n..: E F, i!J:W 1 2 . -w F= .!:l:L_ ___ (.!..Q_---E )+~MW-10W) 
P,h {1-IJ:lp ff Rc 0 ~""~h 

0 0 ~0 

radieel (4.21) 

3. randvoorwaarden : koppeling van de twee modellen. 

Een uitdrukking voor de integratie-konstante T en de 
voortplantingssnelheid c van de drukgolf volgen uit de volgende 
randvoorwaarden 

axiaal 

radieel 

?> r;; I = Uo(R) 
o t r=R 

"~r - :W (R) ot o 
r=R 

Deze randvoorwaarden geven de volgende relaties 

axiaal iwE
0
= T J (i¥Et) + _.&_ 

o pc 

i w R 2 T J,(i1.z) Po ). 
radieel iwF = --( +-

o 2 c j:Y2a P c 
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(4.23) 

(4.24) 

(4.25) 



Substilutla van deze relali~b in de ~cw~glng~vergclijkitlg (4.1G) g~2fL 
de volgende uitdrukkin<J voor de koustctilLe T, ':i--c~"~!uevr n ctl:; funk. Lit: vall 
de voor·tplaHLingssnelheid c en ue urukampli Lude l:'o 

"' = Po [ -2 +-X-2p.x-xQ ] ( 4. 26) J. 

pcJ0 { i3ha) 2xp.-xF,
0
+xQF,

0 
Eh 

( 4. 27) waar1n x = Rp~(1-~.e·> 

FlO 
= ~ (j¥za) ( 4. 20) i J0 (i¥1 a) 

Q = HR1Po(1-ll~ (4.29) 
E 

en H = - 1 (J"M - iwD) 
P0 h 

(4.30) 

De axiale res~ektievelijk radiele snelheidskomponent wordl dan gegevc11 
door : 

dXiaal 

rddieel 

Wddllll 

- _& J (i-%ar/R) 
u = [S 0 ·¥ + 1] exp[iw(t-z/c)] 

pc Jo(' '-a) 
{ .3f2. ) 

w= -.&rs 21/ ar~AR +- _r ]exp[iw{t-z/c)] 
pc 1 '-aJ

0
(J '-a.) R 

s = -2x!J.+X-2-xQ 
2x!J.-xF,0+xQF,0 

( 4. 31) 

(4.32) 

(4.33) 

De voortplantingssz1elheld c van de Jrukgolf volgt uit de gelijkstelliny 
aan nul van de coefficicnlenmatrix van het stelsel homogen~ 
ver•Jel.i.jk.inyen (4.20) 1 (4.21), (4.24) e11 (4.2S) iu de kuosi.:ctui_en i::

0
, 

F0 , T.J0 (i~U) en p0 . Dit geefl aanleiding tot de volgende 
kwadralische ve:c<JelijkiWJ in x, dus een v.i.t=rde machtsver•::~elijk.ill•J .in ~~ 

waar1n 

waarin 

ax'l- +bxtd 

k = .&h 
PR 

0 (4.34) 

(4.35) 

R11R>{1-!f) K 
E Pow'l.h) (4.36) 

(4.37) 
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---------- ------------------------------

De voortplantingssnelheid c volgt dan uit de oplossing voor x 

2 ~} c = Eh/(pRx(1-~) ( 4. 38) 

De oplossingsprocedure geeft twee oplossingen voor c, een 'snelle' en 
een 'langzame' drukgolf. De snelle drukgolf is in de experimentele 
situatie nooit waargenomen, wat zijn oorzaak vindt in axiale 
ophangingseffekten [Pedley, 1980 ]. In de nu volgende beschouwing 
zal, wanneer gesproken wordt van 'de' voortplantingssnelheid, steeds de 
langzame drukgolf worden bedoeld. 

Voor zeer grate waarden van de veerkonstante K reduceert de 
kwadratische vergelijking in x tot de volgende lineaire uitdrukking 

(1-Et
0
)(1- HR'l.p~-~'i)x-2=0 (4. 39) 

Een uitdrukking voor c volgt dan weer uit vergelijking (4.38) 
Tenslotte, als verondersteld wordt dat de drukgradient geschreven kan 
worden als : 

op/oz = A.exp(iw(t-z/c)] (4.40) 

waarin A de komplexe amplitude van de drukgradient, gaan de 
uitdrukkingen (4.31) en (4.32) voor de axiale respektievelijk radiele 
snelheidskomponent over ~n : 

axiaal u(z.r.t) = iA [S .1o~¥~r/R) +1] exp[iw(t-Z/c)] 
wp o(l U) 

(4.41) 

. . _-AR 2J, (i~ar/R) r 
rad1eel w(z.r,t)-

2
-[S ·:YzaJ C~h + -R ]e-xp[iw(t-Z/c )] 

pc 1 ~ 1 a) 
(4.42) 

Een karakteristiek voorbeeld van theoretisch voorspelde profielen is 
weergegeven in figuur 4.1, waarbij de invoergegevens van tabel 4.1 

werden gebruikt. 

Tab. 4.1 : Invoergegevens 
voor de bereke

ning van de sne1heidspro
fie1en van figuur 4.1. 

porame ter 

elosticiteitsmodulus (E) 

dwarskontroktieverh. (J.L) 

dichtheid wand (p0 ) 

mosso (M) 

veerkonstonteiK) 

dempingskons tonte (D) 

strool (R) 

wonddikte (h) 

cirkeltrequentie (W) 

d r ukgro dientomplitu dE'(A) 
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woarde 

9,7 N!m'l 

0,5 

9 7 5 kg/nf 

0 kglm"" 

0 kg/m2sq 

0 kg/ n?s 

8,5 mm 

0,15 mm 

3,2 rod/s 

2400 N/ rrf 



Fig. 4.1 ~ Theoretische snelheidsprofielen voor oscillatorische 
stroming in elastische buis, op basis van de in ta

bel 4.1 vermelde waarden voor de verschillende grootheden. 

De invloed van ophanging en visko-elastisch materiaalgedrag op de vorm 
van het snelheidsprofiel kan onder andere worden afgeleid uit de 
invloed_van deze effekten op de voortplantingssnelheid c en de 
integratie-konstante S en het verloop van de snelheid op een bepaalde 
positie in de slang als funktie van de tijd. Daartoe werd een door Van 
de Vosse [ 1981 ] geschreven programma voor de berekening van 
snelheidsprofielen bij een oscillatorische stroming in een vr~J 
bewegende elastische buis uitgebreid op de wijze zoals hierboven is 
beschreven. 
Grootte orde schattingen voor de veerkonstante K, de dempingskonstante 
D ( beide per eenheid van lengte ) en de massa M ( per eenheid van 
oppervlakte ) volgen uit de evenwichtsrelaties van de krachten die op 
een segment van de slang werken. Uit deze krachtenanalyse, welke is 
opgenomen in appendix 4.1, volgen, uitgaande van een slang met lengte 1 
van 1m, een straal R van 8,5 mm een wanddikte h van 0,15 mm en een 
dempingskonstante van 40.10E3 Nsmr2 [Jacobs, 1981 ], welke omringd 
wordt door een watercylinder met een straal van 50 mm, de volgende 
numerieke waarden : 

-2 -2 K = 150 kgm s 
-2 

M = 40 kgm -~ D = 5000 kgm ~ 

De invloed van deze parameters op de snelheidsprofielen is 
verwaarloosbaar klein. Dit blijkt ook uit de vergelijking van de 
snelheden op r = 0, r = 0,8R, waarin R de straal van de vervormde buis, 
zoals voorspeld met beide sets parameters. 

Op grand van de uitwerking in appendix 4.2, waar de individuele invloed 
van de verschillende effekten op de c en de S is geanalyseerd, kan 
verder nag worden gesteld dat de invloed van de radiele ophanging en 
visko-elastisch materiaalgedrag voor de meetopstelling en de gebruikte 
slang verwaarloosbaar is. 
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Fig. 4.~ : Verloop van de theoretisch bepaalde snelheid als funk
tie van de tijd, op afstanden (a) r = 0 en (b) r = o,8R 

( R = straal van de vervormde buis ) van de as van de buis, voor 
K=M=D=O ( 0 ) en K=l50, M=40, D=5000 ( !'::. ) • 

Voor de logitudinale ophanging daarentegen blijkt dat in het 
limietgeval K ~-CO de snelheden aan de wand gelijk aan nul worden, 
hetgeen ook wordt waargenomen bij een starre buis. Een precieze 
afschatting voor de veerkonstante K, waarin de invloed van 
ondersteuning van de slang en de wrijving van de slang met de 
omringende vloeistof is verdiskonteerd, is voor het verdere onderzoek 
dan ook zeker relevant. 
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4.3. Experimentele analyse. 

4.3.1. Meetprocedure. 

Het gedrag van een viskeuze vloeistof in een elastische slang bij een 
sinusvormige drukvariatie werd onderzocht met de ultrasoon-doppler 
snekheidsmeter van Alvar. Gemeten werden profielen bij een 
oscillatorische stroming in dezelfde slang als gebruikt werd bij de 
experimenten van hoofdstuk 3. 
Daartoe werd het overloopvat 8 aan de uitstroomzijde van de statisch~ 
meetopstelling vervangen door een sinuspomp, zie figuur 4.3. 

Fig. 4.3 : Schematische weergave oscil-
latorische stromingsopstel

ling. Betekenis letteraanduiding : A : 
overlopvat; B : sinuspomp; C : elektro
magnetische flowmeter; D : buis; E : 
ultrasone probe; F : katheter-drukop-
nemers/tipsnelheidsmeter. 

De amplitude van de opgelegde drukvariatie wordt bepaald door het 
slagvolume van de zuiger, dat gevarieerd kan worden door de afstand van 
de zuigerstang tot het midden van het vliegwiel te varieren. Deze 
drukvariatie wordt gesuperponeerd op een initiele druk, welke bepaald 
wordt door de hoogte van de vloeistofkolom in het overloopvat A. 

De verwerking van het uitgangssignaal van de snelheidsmeter is identiek 
aan die bij de statische experimenten ( zie appendix 3.6 ). Het nemen 
van een sample is in dit geval echter afhankelijk gemaakt van een 
triggersignaal van de sinuspomp. Het aantal msec tussen twee samples 
en het aantal samples per meetperiode werden zodanig gekozen dat een 
meetperiode overeenkwam met de periode-tijd van de drukvariatie. De 
instelling van de Alvar was identiek aan de in tabel 3.6.1 vermelde 
waarden 
Naast de snelheid werd oak de druk en de drukgradient geregistreerd als 
funktie van de tijd. Voor de bepaling van de druk(gradient) werden 
kathetertipdrukopnemers gebruikt ( fabrikant : Millar ; type : MPC 
350 ). De drukgradient werd bepaald door twee drukopnemers zodanig aan 
elkaar te bevestigen dat de rekstrookjes 50 mm van elkaar verschoven 
waren. De uitgangssignalen van de drukopnemers werden toegevoerd aan 
een verschilversterker. De drukopnemers werden via de instroomopening 
in vat A in de slang gebracht. 
Als stromigsmedium werd zowel water als een water/glycerine mengsel 
gebruikt, zie tabel 3.11. De verplaatsing van de zuiger (diameter 
7,0 ± 0,3 em ) bedroeg 6 ± 0,5 mm. 
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4.3.2. Resultaten. 

Voor het water/glycerine megsel Z~Jn in figuur 4.4 de druk, de 
drukgradient, de snelheid ( in het midden van de buis ) bepaald met de 
ultrasoon-doppler en met de kathetertipsnelheidsmeter en de flow, 
gemeten met de elektromagnetische flowmeter weergegeven als funktie van 
de tijd. 

Fig. 4.4 : Druk, snel-
heid ( in het 

midden van de slang ), 
drukgradient en flow als 
funktie van de tijd bij 
het water/glycerine 
mengsel. 

kPa 

3,1 

'·' 
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Uit deze figuur kan worden afgeleid dat het fase-verschil tussen de 
drukgradient en de snelheid in het midden van de buis, gemeten met het 
ultrasone meetsysteem ongeveer 90~ bedraagt. Het onderlinge 
fase-verschil tussen de snelheden gemeten met de uds en de kts kan 
waarschijnlijk worden toegeschreven aan de afstand tussen de 
meetposities van het meetvolume van de uds en de elektrode van de kts. 
Ten aanzien van de fase-verschillen tussen de druk(gradient) en de flow 
aan de ingang en tussen de druk en de snelheid wordt opgemerkt dat deze 
bepaald worden door de frequentie van de opgedrukte drukvariatie en 
door de golfverschijnselen die in de stroming optreden tengevolge van 
de reflekties van de drukgolven aan de uiteinden van het 
stromingssysteem. 
Vervolgens werden snelheidsprofielen gemeten met zowel water als 
water/glycerine als stromend medium, waarvan voor de verstrooiing van 
het ultragluid maizena was toegevoegd ( c' = 4.10E-3 gr/ml) op 0,05, 
0,1, 0,25 en 0,45 m van de instroomopening bij vat A, onder de 
stromingskondities zoals deze zijn vermeld in tabel 4.1. 
Twee karakteristieke resultaten zijn weergegeven in figuren 4.5. en 
4.8b, Zij tonen de snelheidsprofielen gemeten aan het water 
respektievelijk water/glycerine mengsel op 0,45 m van de 
instroomopening. Bij elk meetpunt is het 95 \-betrouwbaarheidsinterval 
aangegeven, zoals dat bepaald wordt door het 
signaalverwerkingsprogramma op grand van 15 meetperioden. 
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Fig. 4.5 : Gemeten snelheidsprofielen op 0,45 m van de instroom
opening van vat A met water als stromingsmedium ( W = 

3,2 rad/sec. ). 

Uit deze figuren blijkt dat met betrekking tot de sekundaire snelheden 
, zie paragraaf 3.5.3, de profielen dezelfde karakteristieken vertonen 
als de profielen gemten onder stationaire stromingskondities. 
Daarnaast kan in figuur 4.5 de verplaatsing van de buiswand, welke het 
dichst bij de probe gelegen is, worden afgelezen. Zij bedraagt 
maximaal 1,3 ± 0,1 mm, hetgeen korrespondeert met een relatieve 
verandering van de diameter van de buis van ongeveer 11 %. Bij de 
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snelheidsmetingen aan het water/glycerine mengsel bleek de 
snelheidsmeter al snelheden te registreren wanneer het meetvolume, 
afgaande op de uitgelezen signalen van het range gate en het ontvangen 
signaal ( zie paragraaf 3.3 ), zich nog buiten de buis bevond. De 
verplaatsing van de wand bij dit mengsel kan dan ook niet worden 
afgeleid uit de gemeten snelheidsprofielen. In figuur 4.6 zijn de 
snelheidsverlopen weergegeven op afstanden r = 0, 0,4R en 0,8R van de 
as van de buis, voor water gemeten op de afstanden z = 0,05, 0,1 en 
0,25 m van de instroomopening. 

v -z=O,OS 
-1=0,1 

0,2Sm 

(a) 

r: 0 

i .. ie ie z,t 
x•r's 

-z=Q.25 
-z=.;1 -z=o:o5 

(b) 

r :0,4R 

Ill " 21t 
Xtr's 

Fig. 4.6 : Verloop van de gemeten snelheid voor water als funktie 
van de tijd, op afstanden (a) r = O, (b) r = Or4R en 

(c) r = o,8R ( R = straal van onvervormde buis ) van de as van de 
buis, op afstanden z = 0,05, 0,25 en 0,45 m van de instroomopeni:r:r.g 
van vat A. 
Het feit dat bij water de snelheid op de afstand r = 0,8R van de buisas 
op de meetpositie z = 0,05 lager is dan die op de meetpositie z = 0.25, 
lijkt er op te duiden dat er kontraktie van de stroming optreedt bij 
instroming. Dit wordt bevestigd door het feit dat de dikte van de 
grenslaag in z = 0,05 ongeveer 3,5 mm bedraagt, terwijl de dikte van de 
grenslaag in z = 0,25 ongeveer gelijk is aan 2,6 mm. Deze kleine 
waarde van de snelheid werd niet waargenomen bij het water glycerine 
mengsel, terwijl de dikte van de grenslaag niet kan worden bepaald 
aangezien de positie van de wand niet kan worden afgelezen uit het 
snelheidsprofiel. 
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4.3.3. Diskussie. 

In het theoretische model wordt verondersteld dat de amplitude van de 
druk onafhankelijk is van de axiale buiscoordinaat z. Uit drukmetingen 
op verschillende afstanden van de instroomopening bleek dat dit voor de 
gebruikte meetopstelling niet het geval is, hetgeen waarschijnlijk kan 
worden toegeschreven aan de reflekties van de drukgolven aan de 
uiteinden van het stromingssysteem. 

.. t , .. ,. ~ 
1000 

... ,Jiw.,~ ... ' 
-1000 

z',o.ssm 

(a) (b) 

Fig. 4.7 : Verloop van (a) druk, (b) drukgradient als funktie van 
de tijd bij het water/glycerine mengsel op de verschil

lende afstanden z van de instroomopening van vat A. 

De amplitude van de drukgradient evenwel bleek minder plaatsafhankelijk 
te zijn ( zie figuur 4.7 ), waardoor voor de berekeningen van de 
theoretische profielen de amplitude van de lokale drukgradient zal 
worden gebruikt als invoergegeven. 
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4.4 Vergelijking model en experiment. 

Aangezien de amplitude van de drukgradient alleen bepaald werd bij het 
water/glycerine mengsel, werden, uitgaande van de uitdrukkingen (4.39) 
en (4.40) de snelheidsprofielen berekend, waarbij als invoergegevens de 
in tabel 4.1 vermelde, experimenteel bepaalde waarden voor de 
verschillende grootheden werden gesubstitueerd en ophangkrachten en 
visko-elastisch materiaalgedrag geintroduceerd werd door de substitutie 
van de schattingen voor de K, M en D. Het resultaat van de berekening 
is weergegeven in figuur 4.8, samen met de experimenteel bepaalde 
profielen van het water/glycerine mengsel, gemeten op 0,45 m van de 
instroomopening. 

(a) 

(b) 

Fig. 4.8 : Snelheidsprofielen (a) berekend met de invoergegevens van 
tabel 4.1, maar met K = 150 kg/m 2 s 2

, M = 40 kg/m~, D = 
.5bOO kg/m 2 s, (b) gemeten bij water/glycerine mengsel op 0,45 m van 
de instroomopening van vat A. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat in het plaatje van het theoretische 
profiel de radiele snelheidskomponent is weergegeven, terwijl bij het 
gemeten profiel de projektie van de snelheidskomponent in de richting 
van de bundel op de as van de buis is weergegeven. Qua vorm stemmen de 
gemeten en de berekende profielen redelijk met elkaar overeen. De 
gemeten maximale snelheid in het midden van de buis is echter en faktor 
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1,2 tot 1,6 lager dan de theoretisch voorspelde waarde, zeals blijkt 
uit figuur 4.9 waar het verloop van de op de as van de buis 
geprojekteerde snelheidskomponent in de richting van de ultrasone 
bundel is weergegeven. 

XIII 
v 7 

(a) (b) 

Fig. 4.9 : Verloop van de gemeten snelheid voor het water/gly
cerine mengsel en de theoretisch bepaalde snelheid 

op afstanden (a) r = o, (b) r = 0,8R ( R = straal van de onver
vormde buis ) van de as van de buis. 

Dit vindt waarschijnlijk ZlJn belangrijkste oorzaak in het feit dat 1n 
het theoretische model wordt uitgegaan van een enkele lopende golf, 
terwijl in de meetopstelling als gevolg van de reflekties van de 
drukgolven aan de uiteinden van de stromingsopstelling zowel naar links 
als naar rechts lopende golven zullen optreden. 
Op grand van de resultaten van de experimenten lijkt een uitbreiding 
van het theoretische model met reflekties van drukgolven noodzakelijk. 
Ten aanzien van de wandverplaatsing tenslotte geldt dat het 
theoretische model een relatieve verandering van de diameter van de 
slang voorspeld van 10 \. Bij water als stromend medium werd uitgaande 
van het snelheidsprofiel, een relatieve verandering van de diameter van 
ongeveer 11 \ gemeten. 
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5. Voortgang van bet onderzoek. 

5.1. Inleiding. 

Zeals in de doelstelling van bet afstudeeronderzoek werd gesteld, stond 
in dit afstudeerwerk centraal enderzijds bet opbouwen van de nodige 
'know-how' omtrent de ultrasone meettechniek en anderzijds langs 
experimentele weg enig inzicht te krijgen in de meetkarakteristieken 
van de techniek, waarbij de aandacht met name was gericht op de 
nauwkeurigheid van de beschikbare snelheidsmeter van Alvar. 
De nauwkeurigheidsanalyse van dit meetsysteem meet met dit orienterend 
onderzoek echter niet als afgerond worden beschauwd. Alvorens de 
snelheidsmeter te betrekken in bet onderzoek naar de 
stromingsgebeurtenissen in komplexe stramingskonfiguraties als de 
halsslagadervertakking, verdient bet aanbeveling enige aspekten van de 
nauwkeurigheid van bet meetsysteem verder te anderzoeken. In paragraaf 
5.2 worden daartoe enkele suggesties gedaan. 
Tenslotte is vaor bet in de taekomst te verrichten anderzoek naar de 
stramingsverschijnselen rand een elastisch model van de 
halsslagadervertakking reeds in dit afstudeeronderzoek een 
meetopstelling ontworpen. In paragraaf 5.3 zal worden aangegeven hoe 
bet antwerp tot stand is gekomen. 
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5.2. Suggesties voor nader onderzoek. 

In paragraaf 3.5.6 Z1JD al enkele suggesties gedaan voor verdere 
analyse van de nauwkeurigheid van het meetsysteem. Deze en andere 
suggesties voor verder onderzoek zijn in deze paragraaf kart 
samengevat. 

- het gebruik van andere seedingsmedia, die minder snel bezinken. 
Van de zijde van de kapaciteitsgroep biofysica van de RL 
werd het gebruik van het cellulose-poeder MN 300 voorgesteld. 

- het inbouwen in het signaalverwerkingsprogramma van een 
korrektie voor de sekundaire snelheden aan de achterwand 
van het stromingskanaal. 
Uilgaande van een stroming waarvan het snelheidsprofiel theoretisch 
bekend is, bijvoorbeeld een volledig ontwikkelde laminaire 
stroming, kan door vergelijking van het gemeten en het theoretische 
profiel een van de meetdiepte afhankelijke weegfaktor worden 
bepaald. Een andere mogelijkheid is bij het gemeten profiel een 
tweede profiel op te tellen, een zogenaamd 'tegenprofiel', 
zodanig dat de sam van het gemeten en het tegenprofiel het 
theoretische profiel geeft. 

- voor het meten van lokale slromingsverschijnselen moet waarschijn
lijk met de korste pulslengte worden gemeten. Uit enkele inleiden
de experimenten bleek echter dat dit aanleiding geeft tot een 
onderschatting van de snelheid. De invloed van de grootte van het 
meetvolume op de responsie van de snelheidsmeter zal verder moeten 
worden onderzocht. 

- verdere ontwikkeling van kwantifikatie-methoden voor profiel
veranderingen. 

- teneinde meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden turbulenties 
met de ultrasoon-doppler snelheidsmeter te meten, dient de relatie 
tussen de frequentie-inhoud van het uitgangssignaal van de 
snelheidsmeter en het Reynoldsgetal van de stroming verder 
geanalyseerd te worden. 

- onderzoek naar de mogelijkheden veranderingen in de vorm van het 
snelheidsprofiel ten gevolge van een vernauwing van het 
stromingskanaal te kwantificeren. 
In de laatste fase van het afstudeeronderzoek zijn daartoe reeds 
enkele inleidende experimenteD verricht, maar niet geheel 
afgerond zodat zij niet zijn opgenomen in dit verslag. 
Een cirkelsymmetrische vernauwing van de slang werd gerealiseerd 
door een o-ring om de slang te plaatsen. Vervolgens werden 
snelheidsprofielen gemeten, onder stationaire en oscillatorische 
stromingskondities, op verschillende afslanden van de 
vernauwing. Voor de kwantifikatie van de veranderingen in de vorm 
van het snelheidsprofiel kan gebruik worden gemaakt van de 
zogenaamde momententheorie [ Tennekes, 1972 ]. 
Deze methode zal nu kart worden toegelicht. 
Als V(r) het snelheidsprofiel in een buis met straal R voorstelt, 
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r is de afstand tot de as van de buis, dan wordt het 'nulde 
moment' gedefinieerd als 

Het snelheidsprofiel kan dan worden geschreven als een 
verdelingsfunktie f(r) van r volgens 

f(r) = V(r)/M
0 

Het n-de moment van deze verdelingsfunktie ( n 2 1 ) wordt dan 
gedefinieerd als 

Het eerste moment geeft aan waar het gemiddelde van deze funktie 
zich bevindt, terwijl het tweede moment de variantie in dat 
gemiddelde representeert. 

Het derde moment, dimensieloos gemaakt met het tweede moment, 
is een maat voor de scheefheid van de verdeling en het vierde 
moment, eveneens dimensieloos gemaakt met het tweede moment, 
is een maat voor de gepiektheid van de verdeling. 
De fysische betekenissen van deze statistische methoden voor het 
karakteriseren van een verdelingsfunktie is nog niet geheel 
duidelijk en verdient nader onderzoek. 
Bovengenoemde kwantifikatie-methode is niet zondermeer 
toepasbaar op de met de ultrasoon-doppler snelheidsmeter gemeten 
profiele11 1 aangezien de posities van de wanden niet uit het 
snelheidsprofiel kunnen worden afgelezen en aan de achterwand 
het profiel vervormd wordt door de zogenaamde sekundaire snelheden. 
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5.3. Metinqen aan balsslagadermodel. 

5.3.1. Inleidinq. 

Voor bet onderzoek naar de stromingsverscbijnselen rand een elastiscb 
model van de balsslagadervertakking wordt uitgegaan van bet model van 
Bbaradvaj [ 1982 ], zie figuur 5.1. 

lokati• 

1 

2 

l 

4 

5 

6 ., 
8 

9 

10 

11 

12 

14 

IS 

waarde 

l,lmm 

1,9mm 

'T,lmm 

S,'Tmm 

17,1mm 

5,6mm 

5,6mm 

S,Smm 

4,6mm 

25,1° 

25,4° 

14,9mm 

Q,2mm 

8,0mm 

Fig. 5.1 : Vorm en dimensies van 
het model van de hals

slagadervertakking vo1gens 
Bharadvaj ( 1982). 

Een starre uitvoering van dit model wordt ook gebruikt voor de 
laser-doppler metingen { 1:1 ) en voor visualisatie-studies { 1:5 ), 
zodat de resultaten van de verscbillende tecbnieken met elkaar 
vergeleken kunnen worden, waarbij de invloed van de elasticiteit van de 
wanden op bet snelbeidsprofiel kan worden afgeleid uit de vergelijking 
van de laser- en ultrasoon-doppler meetresultaten. 
In deze paragraaf wordt summier een antwerp bescbreven voor de daartoe 
benodigde meetopstelling. 

5.3.2. Eisen aan en vormgeving van de meetopsteling. 

Het te ontwerpen stromingssysteem dient te voldoen aan de volgende 
eisen : 
1. In bet stromingssysteem moeten zowel stationaire als instationaire 

stromingen gegenereerd kunnen worden. Voor het geval van een 
stationaire stroming moet de inlooplengte zodanig gekozen zijn, 
dat bet snelbeidsprofiel aan de ingang van bet model volledig 
ontwikkeld is. Het Reynoldsgetal moet daarbij gevarieerd kunnen 
worden van 400 tot 1200. 

2. Het model mag niet, onder invloed van de zwaartekracbt of de druk 
die de vloeistof op de wanden van bet model uitoefent, vervormen. 

3. Het seedingsmedium mag niet bezinken in de recirkulatie-gebieden 
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die ontstaan in de bulbus van de vertakking [ Bharadvaj, 1982 ]. 
4. Gezien de resolutie van de uds, moet zowel een 1:1 als een 1:2,5 

model kunnen worden gebruikt. 
5. Snelheidsprofielen moeten kunnen gemeten worden over de gehele 

lengte van het model. Het model moet daartoe van alle zijden te 
benaderen zijn, waarbij de probe bij voorkeur steeds een hoek 
van ongeveer 60. inneemt ten opzichte van de hoofdstroming. 

6. De probe moet akoestisch gekoppeld worden aan het model. 
7. Voor het positioneren van de probe, dient bij voorkeur doorzichtig 

materiaal gebruikt te worden, bijvoorbeeld perspex. 

De eisen 2 en 3 hebben geleid tot de 
van het model, zoals geschetst is in 
ontworpen meetopstelling weergeeft. 

,. ,So.'l"' " 
I• .. 1 

11)0,1"' 

keuze van een vertikale opstelling 
figuur 5.2, die schematisch de 

Fig. 5.2 : Ontwerp voor 
de stromings-

opstelling voor de me-
-+---------A tingen aan het model van 

L B 

0 
c 
H 

E 
M 

1 
J 

de halsslagadervertak
king. 

\~~"' 

De funkties van de verschillende komponenten van deze opstelling worden 
hieronder kart toegelicht. 

A : Overloopvat. Het stromend medium met de daaraan toegevoegde 
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verstrooiende deeltjes wordt door middel van een pomp op 
konstante hoogte gehouden. 

B Instroomvat. Via de gaten in dit vat stroomt het stromingsmedium 
het eigenlijke stromingssysteem binnen. Dit vat bevat tevens een 
aantal gelijkrichters voor het uitdempen van eventuele bij de 
instroming ontstane turbulenties en draadzeefjes voor een 
gelijkmatige verdeling van de energie van de stroming over het 
doorsnede-oppervlak van het vat. 
Achter de zeefjes volgt een rustgebied voor het uitdempen van de 
door de gelijkrichters en zeefjes geintroduceerde turbulenties. 

C. Instroomtuit. Deze tuit zorgt voor een geleidelijke overgang 
van de doorsnede van het vat naar de doorsnede van het model. 
De vorm van de tuit moet zodanig gekozen worden dat het een 
stroomlijn voor de te kontraheren stroming is [ Vaessen, 1976 ]. 

D Platform waarop het overloop- en instroomvat rusten en waaraan 
de tuit kan worden opgehangen. 

E Elastisch inloopstuk voor het model. Zij bedraagt maximaal 
( Re = 1200, model 1:2,5 ) 1,25 m. 

F Elastisch model van de vertakking. Dit zou kunnen worden gemaakt 
van latex. Daartoe zijn mallen gemaakt van het model. Deze mallen 
kunnen vervolgens worden volgegoten met vloeibare parafine en 
na atolling worden verwijderd. Op het verkregen model kan 
middels dippen of verven een laagje latex worden opgebracht. 
In een eerder stadium van dit afstudeeronderzoek is dit dipproces 
reeds uitgetest. Met name het verkrijgen van een uniforme wand
dikte bleek nogal problematisch te zijn. Voor stationaire 
experimenten vormt dit geen probleem, bij instationaire 
experimenten echter wel. 

G Platformpje waarin starre pijpjes het elastische model koppelen 
met de rest van het stromingssysteem. 

H Deze cylinders hebben dezelfde funktie als de bak uit de stati
sche opstelling van paragraaf 3.5.4. Voor het akoestisch koppelen 
van de probe aan het model dienen deze cylinders gevuld te worden 
met bij voorkeur dezelfde vloeistof als het stromend medium, om 
vervorming van het model te voorkomen. 
De cylinders kunnen gevuld worden via pijp L. Door het nivo in 
deze pijp hager of lager te maken dan het overloopnivo in het 
overloopvat, kan eventueel onder- of overdruk worden gekreeerd. 
Voor het aanbrengen van de ultrasone probe moeten in cylinder I 
een tweetal gaten worden gemaakt, waarin een kogelgewricht met 
probehouder kan worden aangebracht. De cylinder I kan in verti
kale richting over de hoogte van het platformpje G worden ver
schoven, waardoor, gebruikmakend van de twee mogelijke posities 
van de probe, snelheden over de gehele lengte van het model ge
meten kunnen worden. De cylinder I kan bovendien over 360. gero
teerd worden, waardoor het model van elke zijde benaderd kan 
worden. 

J Ruimte gevuld met de koppelingsvloeistof. 
K Kogelgewricht met probehouder. 
L Pijp waarmee de cylinders H en I gevuld kunnen worden. 
M Zuiltjes waarop het platform D rust. 
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De opstelling in deze vorm kan worden gebruikt bij de stationaire 
experimenten. Voor instationaire experimenten kan dit antwerp op de 
navolgende wijze worden ingebouwd. 

a. Drukgestuurd stromingssysteem. 

8 

Fig. 5.3 : Drukgestuurd stromingssysteem. Betekenis letteraandui
ding : A/B! overloopvaten; C: pomp; D: 1 sinuspomp'; 

E : reservoir; T : kraan voor regaling hoogte-verschil h. De p~j
len geven de stromingsrichting aan. 

Pomp C zorgt er voor dat het nivo van het strominsmedium in instroomvat 
A konstant op overloopnivo blijft. De grootte van de stationaire 
komponent wordt bepaald door het hoogteverschil h tussen de 
vloeistofnivo's in de vaten A ·en B. Met kraan T kan dit verschil 
worden ingesteld. Op dit hoogte-verschil kan met pomp D een 
sinusvormige variatie worden gesuperponeerd zodat het drukverschil over 
het model van de vertakking bestaat uit de sam van de stationaire 
komponent en een instationaire komponent. Het nadeel van druksturing 
is dat de resulterende instationaire flow moeilijk te voorspellen is. 
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b. Flowgestuurd stromingssysteem. 

A 

Fig. 5.4 : Flowgestuurd stromingssysteem. 
Betekenis letteraanduiding : 

A : instroomvat; B ~ reservoir; C : pomp; 
D : funktie-generator. De pijlen geven de 
stromingsrichting aan. 

Voor flowgestuurde stromingssystemen is een gesloten aanstroomvat 
noodzakelijk. Daartoe zal dus de bovenzijde van het vat A moeten 
worden afgesloten. De flowsturing geschiedt door de funktiegenerator 0 
en pomp C. De pomp wordt aangestuurd met een sinusvormige spanning 
gesuperponeerd op een gelijkspanning, zodat de flow in het model 
bestaat uit een stationaire komponent en een sinusvormige instationiare 
komponent. De flowvorm is in dit systeem bekend doch de de opgedrukte 
drukvariatie, en dus ook de wandverplaatsing van het model als funktie 
van de tijd is moeilijk te voorspellen. 

De keuze van het stromingssysteem wordt bepaald door de keuze of de 
snelheidsprofielen gemeten dienen te worden bij bekende flowvariaties 
of bij bekende wandverplaatsingen. Willen beide effekten gelijktijdig 
onder met in-~ivo vergelijkbare omstandigheden worden bestudeerd, dan 
zal eerst aandacht moeten worden besteed aan de 
impedantie-karakteristieken van het model. Daarnaast zal ook, zoals 
bleek uit de experimenten aan de ocillatorische stromingsopstelling, 
moeten worden onderzocht in welke mate reflekties van drukgolven aan de 
in- en uitstroomopeningen van het betreffende stromingssysteem de 
druk/flow-relaties beinvloeden. 
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Lijst van de gebruikte afkortingen. 

a.v audio v:;L.terker 
bdf banddoorlaaLfilter 
cw continuous wave 
del delay 
dem demodulator 
emf elektromagnetische flowmeter 
fd fase-detektor 
fv fase-verschuiver 
kts kathetertipsnelheidGmeter 
ldf laagdoorlaatfilter 
ndl nuldoorgangent~ller 
o opteller 
osc oscillator 
osg one shot generator 
prf pu}srepetitie fr~~ucntie 
prg pu!srepetilie-generator 
pso puls/spanning-omzelter 
pw pul3ed wave 
r g range gale 
s+h sample en hold 
srv signaal/ruis-verhouding 
st schmitt trigger 
t g transmissie gate 
uds ultrasoon-doppler snelheidsmeter 
v versterker 
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