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SAMENVATTING 

In het kader van het interafdelingsprojekt "Hartklepprothesen" is ge

werkt aan een een-dimensionale beschrijving van het gedrag van druk, 

flow en wandverplaatsing in de aorta en de aortaklep, net na sluiting 

van die klep. Er is een theoretisch model ontwikkeld, waarbij de aorta 

en de klep sterk vereenvoudigd zijn voorgesteld. Het blijkt dat de druk

verhoging ten gevolge van de plotselinge vertraging van de terugstroming 

bepaald wordt door de kompliantie en het doorstromingsoppervlak van de 

modelaorta en van de grootte van de terugstroming. 

In de theorie wordt ingegaan op wrijvingseffekten en visko-elastische 

wandeffekten. Het blijkt dat wrijvingsef fekten voor de te bestuderen ver

schijnselen verwaarloosbaar zijn. 

De gevonden relaties zijn getoetst met behulp van experimenten aan een 

speciaal ontworpen meetopstelling. Het in deze opstelling gebruikte 

slangmateriaal is op zijn elastische en viskeuze eigenschappen onderzocht. 

Uit de experimentele resultaten in de stromingsproefopstelling blijkt dat 

de theor;e voor dit vereenvoudigde geval een redelijke beschrijving geeft. 
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Hoofdstuk I: Inleiding 

I.I De werking van de aortaklep 

Het menselijk hart werkt als een dubbele pomp. Het heeft twee inlaat

kleppen en twee uitlaatkleppen die de richting van de vloeistofstroom 

regelen. Een van die uitlaatkleppen is de aortaklep tussen bet linker

ventrikel en de aorta, zie figuur I.I. 

reohter 
atrium 

aorta 

Figuur 1.1: Het hart, sohematisoh voorgesteZd. 

mitralisklep 

linker ventrikel 

reohter ventrikel 

In de aortaklep bevinden zich drie vliesjes, die aan de aortawand 

bevestigd zijn door middel van een ring van stevig weefsel, de zgn. 

aortaring. Achter ieder vliesje zit een halve-bolvormige uitstul

ping in de aortawand, sinus van Valsalva genaamd. De vliezen, ring 

en sinussen heten samen de aortaklep (zie figuur 1.2). 

Voor een uitgebreide beschrijving van de vorm en de werking van de 

aortaklep wordt verwezen naar van Steenhoven (1979) • 

.. 
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aorta 
aortaring 

I 
aortakZep 

L vZies 

Figuur 1.2: AortakZep. 

1.2 Doelstelling afstudeeronderzoek 

Aan het einde van de kontraktie van het linker ventrikel neemt de 

snelheid van het uitstromend bloed af, wordt nul, en keert vervol

gens om, zodat er een terugstroming naar het linker ventrikel ont

staat. Onder invloed van deze terugstroming vindt de laatste fase 

van de sluiting van de aortaklep plaats. Op het moment van sluiting 

en net daarna moet de klep de impuls van de terugstromende vloeistof 

keren. Hierbij treedt in de klep en de aorta een drukverhoging op, 

gepaard gaande met een beweging van de wand. In dit afstudeeronder

zoek wordt gewerkt aan een een-dimensionale beschrijving van het ge

drag van druk, flow en wandverplaatsing in de klep en de aorta, net 

na klepsluiting. 

In de stage die aan dit afstudeerwerk vooraf is gegaan is een theore

tisch model ontwikkeld waarbij de klep en de aorta sterk vereenvoudigd 

zijn voorgesteld (zie par. 2.1). 

De doelstelling van het afstudeerwerk is de in de stage gevonden 

relaties te toetsen met behulp van experimenten (Hoofdstuk 5) en de 

modelvorming verder uit te breiden (Hoofdstuk 2). Daarbij is het 

ontwerpen en vormgeven van een meetopstelling essentieel (Hoofdstuk 3). 

Om de theorie met de experimenten te kunnen vergelijken (Hoofdstuk 6) 

is kennis over de materiaalkarakteristieken van het gebruikte slangen

materiaal wezenlijk (Hoofdstuk 4) • 

. .. 
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Hoofdstuk 2: Theoretische modelvorming 

2.1 Inleiding 

Bij het zoeken naar een een-dimensionale beschrijving van het stro

mingsgebeuren in de aorta en de klep net na sluiting van die klep 

worden de aorta en de klep sterk vereenvoudigd voorgesteld. De aorta 

wordt beschouwd als een oneindig lange cylindrische elastische slang 

met uniforme eigenschappen. De geopende klep heef t in het vereenvou

digde model dezelfde geometrie en materiaaleigenschappen als de 

aorta. In gesloten toestand vormen de klepvliezen een star, plat 

vlak, zie figuur 2.1, 

klep open 

klep 1 aorta 1 

klep diaht L::~:::: +-=q(x,t) 

0 

Figuur 2.1: Sahematisahe weergave van model van aorta en 

klep. 

met t = "lengte" van de klep. 

In paragraaf 2.2 worden de een-dimensionale vergelijkingen voor de 

vloeistofstroom door een lineair elastische slang afgeleid. Deze 

vergelijkingen worden opgelost voor het geval dat de klep plotseling 

sluit en gesloten blijft. Eerst wordt de oplossing gegeven voorhet geval 

de schuifkrachten in het probleem verwaarloosd worden (paragraaf 2.3.2) 

Daarna wordt de invloed van de schuifkrachten wel meegenomen (para

graaf 2.3.3). 

Bij de afleiding van de vergelijkingen is aangenomen dat de slang 

zich lineair elastisch gedraagt. Van de aorta is echter bekend dat 

die zich visko-elastisch gedraagt (Goedhard, 1971). 

In paragraaf 2.4 wordt ingegaan op de invloed van visko-elastische 

wandeffekten. Tenslotte volgen dan in paragraaf 2.5 de konklusies en 

de diskussie. 
.. 



-2.2-

2.2 Afleiding van een- dimensionale vergelijkingen voor de vloeistof

stroming door een lineair elastische slang 

Aan het begin van deze af leiding worden een aantal aannamen gedaan 

over de eigenschappen van de vloeistof en de slang: 

- de dichtheid p van de vloeistof is konstant 

- de viskositeit n van de vloeistof is konstant 

- de wandeigenschappen zijn uniform 

- de slangwand is lineair elastisch 

Verder wordt aangenomen dat de snelheden zo snel fluktueren dat de 

stationaire massatraagheden en de kwadratische wrijvingstermen ver

waarloosd kunnen worden ten opzichte van de instationaire massatraag

heden (zie appendix Den paragraaf 2.5). 

Beschouw nu een cylindrisch volume-element waarop aan de wand een 

schuifkracht t werkt. 

p(x) 

x 

--+ 
t 

p(x+l1x) 

x+l1x 

Figuur 2.2: K.1'aahten op voZwne-eZement. 

Het krachtenevenwicht voor zo'n element luidt: 

(2. 1) 

De eerste term representeert de kracht van de wand op de vloeistof, 

de tweede term het verschil tussen de kracht op het linker en een 

rechter oppervlak, en de derde term staat voor de kracht ten gevolge 

van de verandering van de massa in het element. Vergelijking (2.1) 

is de gelineariseerde versie van het evenwicht op een bepaalde plaats 

in de slang. (2.1) kan geschreven worden als: 

. a 
- !!?. = ax 

au 2t 
p--at r 

.. 

(2.2) 



-2.3-

De kontinuiteitsvergelijking voor longitudinale bewegingen luidt: 

a (pA) 
at 

a (pA ~) 
+ -------ax = 0 (2.3) 

Deze vergelijking zegt dat de verandering van massa per tijdseenheid 

pA gelijk maar tegengesteld is aan de divergentie van de massastroom 

p Au. Hierbij kan opgemerkt worden dat oppervlakteverandering de 

massastroom beinvloedt omdat er geen massa door de slangwand kan ver

dwijnen. 

Linearisering van vergelijking (2.3) geeft (met p is konstant) 

au 1 . aA 
- ax =A at' (2.4) 

0 

De vergelijkingen (2.2) en (2.4) geven samen een lineaire een-dimen

sionale beschrijving van een vloeistofstroom door een elastische buis. 

In deze vergelijkingen komen p, u en A voor als funktie van x en t, 

Op de vorm van T wordt ingegaan in paragraaf 2.3.3. De drie variabelen 

p,u en A kunnen vervangen worden door twee variabelen, namelijk p en q. 

Dan geldt: 

q = u.A (2.5) 

met q =flow (= volumestroom). 

Ook de druk p staat in relatie tot het oppervlak A. De grootheid die 

deze twee variabelen verbindt is de kompliantie C. De definitie van de 

buiskompliantie C is: 

dA c = -dp (2.6) 

De druk in (2.6) is in feite de druk ter plaatse van de wand. Indien 

de radiele snelheid veel kleiner is dan de gemiddelde snelheid ~' 

mogen we in goede benadering stellen: 

p = p (2.7) 

.. 
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Verder is het gebruikelijk om de inertantie, die in gelineariseerde 

benadering gegeven wordt door de term p/A , een naam te geven, bij
o 

voorbeeld M: 

M = .e_ 
A 

0 

(2.8) 

Met behulp van (2.5) t/m (2.8) kan het stelsel stromingsvergelijkingen 

(2.2) en (2.4) geschreven worden als: 

-~=M2..g__!!_ 
ax at r (2.9) 

0 

- 2s = c~ (2. 10) ax at 

met p = p (x, t) 

q = q (x, t) 

M = p/A 

c = dA/dp 

2.3 Toepassing van de stromingsvergelijkingen op de situatie in de aorta 

net na sluiting van de klep 

2.3.1 ~f2~!~~~f2f~1~fi~g 
Het op te lossen stelsel stromingsvergelijkingen wordt gegeven door 

de vergelijkingen (2.9) en (2.10). Deze worden toegepast op het model 

van de aorta en de klep, zoals dat in figuur 2.1 schematisch weerge

geven is. 

Voor t ~ 0 wordt de situatie stationair verondersteld,met een stroming 

in negatieve x-richting. De beginvoorwaarden van het probleem zijn: 

p(x,O) 21" 
=po+ r x 

0 

q(x,O) = - q 
0 

, met p konstant 
0 

met q konstant 
0 

(2. 11) 

(2.12) 

Volgens (2.11) neemt p toe met toenemende x. Deze aanname is fysisch 

juist in het gebied rondom de klep. 

Op 't" = 0 sluit in oneindig korte tijd de klep ter plaatse z = 0 (zie 

figuur 2.1). Voor t > 0 blijft de klep gesloten. Hieruit volgt de 

randvoorwaarde: 

... 
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q(O,t) = 0 voor t 0 (2.13) 

2.3.2 Q2!~!!!~S-Y!~-~~-!!E2~!~S!~ES~!!jki~g~~~-!~!-Y~~!!E!2~i~S-Y!~-~~ 

!£h:!!!~~E!£h! 
Als T = 0 dan is het probleem teruggebracht tot het oplossen van: 

-~=M!s, 
Clx Clt 

(2.14) 

(2. 10) 

De beginvoorwaarden worden nu: 

p(x,O) = p
0 

(2. 15) 

q(x,O) = - q
0 

(2. 12) 

Randvoorwaarde (2,13) blijft onveranderd gelden. 

Als (2,14) wordt gedifferentieerd naar t, en (2,10) naar x, dan levert 

de kombinatie van de twee gevonden uitdrukkingen op: 

~ = .!_, ~ 
at2 MC ax2 

(2.16) 

Op analoge wijze kan worden afgeleid: 

(2. 17) 

Vergelijkingen (2.16) en (2,17) zijn golfvergelijkingen, waarin de 

term kc gelijk is aan het kwadraat van de golfvoortplantingssnelheid 

a van de optredende golven: 

1 2 MC= a ofwel a 
1 

=-
/Mc 

(2.18) 

De oplossing van_de vergelijkingen (2.16) en (2.17) wordt gegeven 

door (zie appendix A): 

q (x, t) = - q + q U(t-x/a) 
0 0 

... 
(2. 19) 
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p(x,t) = p + Z q U(t-x/a) 
0 0 

met Z = VM/C, dit is de karakteristieke impedantie, 

Hierin is U de eenheidsstapfunktie; voor t < x/a is U nul; voor 

t > x/a is U gelijk aan l, De impedantie Z 

(2.20) 

is op een bepaalde plaats x pas merkbaar na een tijdsduur t = x/a. 

Dit is de tijd die de golf nodig heeft om met snelheid a de afstand x 

af te leggen, Op t = x/a treedt er een positieve druksprong op, de 

flow wordt nul, zie figuur 2.3. 

i q(x,t) 

f p(x,t) 

p 

0 x 
a 

p +Zq 
0 0 

Figuur 2,3: q(x,t) en p(x,t) aZs de sahuifkraaht nuZ is. 

2.3,3 QE!2~~!ns_Y!n_~~-~~E2~!ns~~E&~!!ikinz~n-~~~-!n!£h!n~~!nz_y!n_~~ 

~£h!!!!:~E!£h! 
Het op te lossen probleem wordt gegeven in de vergelijkingen (2,9) 

t/m (2.13), zie paragraaf 2,3.1. Vanwege de weerstandsterm die in 

vergelijking (2.9) voorkomt, levert het kombineren van (2.9) en (2,10) 

in dit geval geen homogene golfvergelijking op. Het oplossen van dit 

stelsel vereist dus een iets andere aanpak dan in paragraaf 2.3.2. 

De vergelijkingen (2.9) en (2.10) worden in karakteristieke vorm ge

schreven. Daartoe wordt (2.9) met a vermenigvuldigd en afgetrokken 

van (2.10): 



-2.7-

- a !E. = a M ls. - 2a-r 
ax at r 

0 

.£1?. = 
at 

ls. 
c ax + 

2,i - a M 2..s, + 2a-r 
c ax at r (2.21) 

0 

Vergelijking (2.21) is met behulp van (2.18) te schrijven als: 

a a 
(p +~ q) 2a-r (-+a-) =-at ax r 

(2.22) 
0 

Op analoge wijze kan worden afgeleid: 

a a (- p +~q) 2a-r (- - a-) =-at ax c r (2.23) 
0 

Vergelijking (2.22) en (2.23) moeten nu worden opgelost onder de 

reeds genoemde begin- en randvoorwaarden. De oplossingsmethode wordt 

beschreven in appendix B. Voor het oplossen is het noodzakelijk om te 

weten hoe -r eruit ziet. Vanwege het (aangenomen) vlakke snelheidspro

fiel treedt er alleen aan de wand een schuifspanning op. Deze schuif

spanning kan voor laminaire buisstroming beschreven worden door (zie 

Fysische Transport Verschijnselen): 

A. 2 
-r = ~ met A. = weerstandskoefficient 

8A
2 

(2.24) 

-r is de waarde van -r voor q = - q • 
0 0 

De sprongen van p en q over het golffront ter plaatse x = at blijken 

nu afhankelijk te zijn van de tijd. We vinden voor de flow en de druk 

vlak achter het golffront (aangeduid met een * teken): 

* B q t 
q (t) = - q tanh 0 

0 2./M/C 
(2.25) 

2-r fM" B q t 
p*(t) = p +---2. at +/ ~ q (1 - tanh 0 

) 
o r

0 
6 o 2 ./M/C (2.26) 

a A. p 
met B = ---~ 

4 r A
2 

0 

t = x/a ~ 0 
' . .. . ... 

A. = weerstandskoeff1c1ent
1
voor een buis ongeveer gelij.k aan 0,04. 
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In vergelijking (2.25) is te zien dat de flow net na de sprong alleen 

op t = 0 gelijk aan nul is. Voor positieve t geldt dat er ten gevolge 

van de optredende schuifkrachten een kleine flow in de richting van de 

klep bestaat, die toeneemt naarmate t groter wordt. 

Vergelijking (2.26) toont dat de druk net na de sprong opgebouwd is uit 

de begindruk en een druksprong. Die druksprong neemt af naarmate de 

tijd toeneemt. Deze afname wordt veroorzaakt door de schuifkrachten. 

Vergelijking (2.25) en (2.26) geven niet echt de oplossing van de 

stromingsvergelijkingen (2.9) en (2.10) voor elke plaats en tijd, 

maar wel een belangrijk deel van die oplossing: het verloop van de 

druk- en flowsprong als funktie van de tijd. 

Het bepalen van de komplete oplossing is niet eenvoudig en levert waar

schijnlijk geen overzichtelijke oplossing (vergelijk Jacobs, 1979, 

paragraaf 3.3). Daarom wordt hier volstaan met vergelijking (2.25) 

en (2.26). 

2.4 Invloed van visko-elastische wandeffekten 

De voorgaande theorie beschrijft de vloeistofstroming door een lineair 

elastische buis. De aortawand is niet lineair elastisch, maar niet

lineair visko-elastisch. Het is erg ingewikkeld om dergelijk gedrag 

goed te beschrijven (Sauren, 1980). Toch kan visko-elastisch wand

gedrag wel in de theorie verwerkt worden, als dit gedrag wordt benaderd 

door een lineaire beschrijving van de vorm: 

AR. 
met E = r• 

(2.27) 

De spanning in de wand hangt dan niet alleen af van de rek e, maar ook 

van de reksnelheid £. 

We gaan nu vergelijking (2.27) transformeren naar een relatie tussen p 

en q. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de wet van Laplace: 

(2.28) 

met h = wanddikte van de slang. 

Kombinatie van (2.27) en (2.28) geeft: 

... 
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(2.29) 

Voor e en € kan geschreven worden: 

(2.30) 

1 oA 
€ = 2A 6t 

0 

(2,31) 

Hierin kan aA/at vervangen worden door - aq/ax. Dit levert samen met 

vergelijking (2.29), (2,30) en (2.31) op: 

2 r A 
-5= 0 0 

ax E1h (2.32) 

Deze vergelijking geeft samen met vergelijking (2.9) een relatie tussen 

druk en flow in een lineair visko-elastische slang. 

Als de schuifkrachten te verwaarlozen zijn kan dit stelsel vergelijkin

gen, metals voorwaarden (2,11), (2.12) en (2.13), worden opgelost 

met behulp van Laplace-tranformatie . In appendix C staat die transfor

matie beschreven. Het terugtransformeren naar het tijdsdomein voor 

willekeurige x is niet eenvoudig, voor x = 0 (op de plaats van de klep-

vliezen dus) is dit wel eenvoudig mogelijk. De oplossing voor x ... 0 is: 

qo[~e - El ch, j p(O,t) • p+Z rt+ Erf 
0 2 

q(O,t) = 0 

Het verloop van p(O,t) is grafisch weergegeven in figuur 2.4. 

~ 
t 

Figuur 2.4: Het verloop van p(O~t) voor een visko-elastische 

slang. 

(2.33) 

(2.34) 
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In deze figuur is te zien dat door de visko-elastische effekten de 

sprong minder stapvormig wordt. Voor grote t verdwijnt de invloed 

van de visko-elasticiteit op de waarde van de druk. 

De bier gegeven afleiding geldt alleen voor het geval dat E2 niet 

van de frekwentie afhangt. Er treden namelijk allerlei frekwenties 

op vanwege het feit dat er een stapvormige verandering wordt opgelegd. 

Uit de materiaalproeven (zie Hoofdstuk 4) blijkt echter dat E2 wel 

frekwentie afhankelijk is. De resultaten van deze paragraaf moeten 

dan ook met grote voorzichtigheid gebruikt worden. 

2.5 Konklusies en diskussie 

Als een stroming die wrijvingsloos door een lineair-elastisch buis 

gaat, stapvormig geblokkeerd wordt, dan zal de druk stapvormig toe

nemen en daarna konstant blijven. 

Als er aan de wand schuifspanningen optreden, dan is de· druk voor 

het moment van blokkeren al plaatsafhankelijk. Na de blokkering moet 

daarbij een sprong in de druk opgeteld worden, die bij toenemende 

tijd steeds kleiner wordt. 

In het geval dat de wand niet lineair-elastisch maar lineair visko

elastisch is, maakt de druk ook een sprong bij blokkering, maar deze 

sprong is niet echt stapvormig: de druk bereikt pas na enige tijd 

zijn konstante eindwaarde. 

De twee gevallen met T = 0 zijn voor x = 0 weergegeven in figuur 2.5: 

, 
I 

p (0, t) 

-~ , p + q z 
0 0 

Figuur 2.5: Verloop van p(O,t) voor twee situaties: 

lineair elastisahe slang, T = 0 

lineair visko-elastisahe slang, T = 0 

.. 
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De druksprong van de lineair elastische slang met t # 0 komt op 

t = 0 overeen met die van de lineair elastische slang met t = O. 

Het verloop van de druk na de druksprong is niet bekend. Vandaar 

dat dit geval niet in figuur 2.5 is weergegeven. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gevallen waarin wrijvingsef fekten 

verwaarloosd worden en waarin zij worden meebeschouwd. In appendix B 

wordt geschat hoe groot die effekten ongeveer zijn. Daar blijkt dat 

de druksprong die bij klepsluiting ontstaat over een lengte van 12,5 

cm (dit is het meetbereik van de opstelling) ongeveer 1% afneemt. 

Wrijvingseffekten kunnen dus verwaarloosd worden in de theorie. 

Bij de aanvang van dit onderzoek (Jacobs, 1979) is de aanpak van 

Womersley (zie bijvoorbeeld Metingen in de Geneeskunde II en de 

Pater, 1966) gevolgd. Door uit te gaan van de volledige Navier-Stokes 

vergelijking leiden zij vrijwel dezelfde stromingsvergelijkingen af 

als in paragraaf 2.3.1 van dit hoofdstuk. Uitgaande van· een laminaire 

stroming vinden zij dan een inertantie en een weerstandsterm die een 

funktie zijn van de frekwentie. 

Lighthill (1978) heeft stromingsvergelijkingen afgeleid uit de ge

lineariseerde Navier-Stokes en kontinuiteitsvergelijking, waarbij 

hij de wrijving verwaarloost. Hij vindt op die manier de golfverge

lijking (2.17). 

De oplossing van de stromingsvergelijkingen wordt steeds voor p en 

q gegeven. Via het verband (2.6) dA = C.dp kan ook voor A de oplos

sing warden bepaald. De oplossing wordt dan gegeven voor A en q. 

Dit biedt de mogelijkheid om bij de experimenten een extra kontrole 

in te voeren door p,q en A als funktie van de tijd te meten. 

In het voorgaande is aangenomen dat de aortaklep in geopende toestand 

dezelfde geometrie en materiaaleigenschappen heef t als de aorta. 

De theorie kan wat uitgebreid warden door aan te nemen dat de kompliantie 

van de klep en de aorta niet aan elkaar gelijk zijn, zodat er op de 

overgang van de klep naar de aorta reflekties optreden. In Jacobs 

(1979) wordt een oplossing gegeven voor dit probleem. Experimentele 

toetsing daarvan is verricht door Neve (1981). 

In dit verslag warden alleen experimenten aan uniforme slangen be-

· sproken en is een reflektiebeschouwing dus niet relevant • 

. .. 
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In de hier beschreven theorie wordt gewerkt met een-dimensionale 

gelineariseerde vergelijkingen. Niet-lineaire termen worden wegge

laten. Het is echter de vraag in hoeverre dat gerechtvaardigd is 

in het geval van klepsluiting en terugstroming (zie Appendix D). 

De klepsluiting vindt stapvormig plaats en veroorzaakt snelle ver

schijnselen. Daarbij treden hoge frekwenties op en radiele vloei

stofbeweging. Het is dus de vraag hoe goed de optredende verschijn

selen beschreven worden door de gevonden een-dimensionale relatie 

tussen druk en flow. De experimenten die gedaan zijn ter toetsing 

van deze relatie worden beschreven in hoofdstuk S • 

.. 
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Hoofdstuk 3: De meetopstelling 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het ontwerp voor de meetop

stelling tot stand is gekomen. 

De eisen voor de meetopstelling worden in paragraaf 3.2. beschreven 

In paragraaf 3.3 wordt in detail aangegeven hoe de opstelling 

gerealiseerd is. In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op de meet

grootheden en de gekozen meetmethoden. 

3.2 Eisen voor de meetopstelling 

Het doel van de te bouwen meetopstelling is het bestuderen van ver

schijnselen die samenhangen met de fase vlak na sluiting van de 

aortaklep. Daartoe is in een eerdere studie (Jacobs, 1979) een 

theoretisch model ontwikkeld voor de samenhang tussen druk en 

flow vlak na sluiting. Op de relatie tussen druk en wandverplaatsing 

is in paragraaf 2.2 ingegaan. Voor het experimenteel toetsen van 

deze relaties zal de te ontwerpen meetopstelling gebruikt worden. 

Bij het ontwerpen van de meetopstelling moet rekening worden ge

houden met: 

3. 2. l Schaling 

3.2.2 Fysiologische waarden 

3.2.3 Aannamen in de theoretische modelvorming 

3.2.4 Begin- en randvoorwaarden in de theoretische modelvorming. 

3.2.l §£h!1!!!8i_ 
Om fouten of effekten ten gevolge van schaalvergroting of -ver

kleining te vermijden wordt de opstelling ongeveer 1:1 geschaald 

met de aorta. 

3.2.2 KI!!2128i!!£h~-~!!!~~~ 
In verband met de schaling zijn de volgende fysiologische waarden 

van belang voor de opstelling: 

1. De inwendige diameter van de aorta van hond (gebruikt voor in

vivo metingen), varken (gebruikt voor in-vitro metingen) en 

mens (onderzoeksobjekt) is respektievelijk 12, 18 en 25 unn (van 

Steenhoven,1979; Goedhard, 1971). 

2. De statische elasticiteitsmodulus van menselijk aortaweefsel 

is van de orde van 106 N/m2 bij een druk van 100 unn Hg 

) (Gbedhard, 19 7 1 ) • 

.. 
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3. De duur van de veranderingen in flow en druk vlak na aortaklep

sluiting is ongeveer 0.1 seconde (Metingen in de Geneeskunde II, 

1977)' 

4. De viskositeit van bleed is 3.10-3 Ns/m2 (van Steenhoven, 1979), 

3.2.3 ~~gg~~g_!g_~~-~h~2!~~!sch~-~2~~1Y2~gg 

De theoretische modelvorming is gebaseerd op de volgende aannamen 

(zie Jacobs, 1979, hoofdstuk 2): 

1. het slangmateriaal is homogeen 

2. het slangmateriaal is lineair elastisch 

3. het slangmateriaal is isotroop 

4. de slang is oneindig lang 

5. de wanddikte h is klein t.o.v, de inwendige straal r bij ge
o 

middelde druk in de slang 

6, de beschouwde golflengten zijn veel grater dan de diameter 

van de slang, wegens een-dimensionaliteit. 

7. de dichtheid p van de vloeistof is konstant. 

8. de viscositeit µ van de vloeistof is konstant. 

9. de stroming is laminair. 

De meeste van deze aannamen spreken voor zich. Punt 4 vereist 

enige toelichting. 

"Oneindig" lang wil in dit geval zeggen: zo lang dat de te meten 

verschijnselen niet warden beinvloed door het eindig zijn van de 

slang. De golven die ontstaan bij de plotselinge blokkering re

flekteren aan het eind van de slang. Deze reflekties mogen de 

meetplaats niet binnen de meettijd t bereiken. 
m 

De golven en de reflekties planten zich voort met de golfvoort-

plantingssnelheid a. De afstand t tot het eerste reflektiepunt 

moet voldoen aan: 

2 t > a t 
m 

(3. 1) 

Uit punt 3 van paragraaf 3.2.2 volgt dat t minstens 0.1 seconde 
m 

moet zijn. 

De golfvoortplantingssnelheid a is bij een kompliantie van 

4.9.10-8 m3s 2/kg en een straal van 9,5 mm (dit zijn gegevens van 

het gebruikte type slang) ongeveer gelijk aan 2,5 m/s. Lengte 

t moet dus voldoen aan: 

.. 
t > O, 13 m (3.2) 
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3.2.4 ~~gi~=-~~-E!~~y~~~!!~~~.i!L~~-Ehe~E~!!~£h~-!~~~!Y~!!~z 
Begin- en randvoorwaarden in de theoretische modelvorming leveren 

een aantal ontwerpkriteria. 

De beginvoorwaarden zijn: 

1. de druk voor de blokkering is op iedere plaats in de slang 

konstant; 

2. de flow voor de blokkering is kontstant. 

De randvoorwaarde is: 

3. de flow wordt op een bepaalde plaats na een gegeven tijdstip 

nul. Deze flowverandering geschiedt stapvormig. 

In een meetopstelling zal de blokkering in eindige tijd tot stand 

gebracht worden. Deze tijd wordt de sluitingstijd t genoend. s 
De lengte ~z van de verstoring hangt samen met de sluitingstijd 

volgens: 

~z = a.t s 

met a: golfvoortplantingssnelheid. 

(3.3) 

Omdat de te toetsen theorie een-dimensionaal is,zegt die niets 

over effekten die binnen een afstand d (= diameter) van de af

slui ting plaatsvinden. Als de lengte van de verstoring kleiner 

is dan d, mag de verstoring als stapvormig beschouwd worden. 

Voor de sluitingstijd volgt daaruit de voorwaarde: 

t s 
d 

< -a 
(3.4) 
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Bij het ontwerpen van een blokkeringsmechanisme moet gelet worden 

op de volgende punten: 

I. worden door de blokkering effekten veroorzaakt die de verschijn

selen beinvloeden, bijvoorbeeld extra trillingen of een extra 

flow? 

2. is er plaats voor meetinstrumenten (zie paragraaf 3.4)? 

3. kan een snelle sluiting gerealiseerd worden? 

Mogelijke blokkeringen zijn: 

I. een scharnierend vlakje 

2. een schuifklep 

3. een diafragma 

4. een meestromend voorwerp dat vastloopt in een vernauwing. 

Op grond van de zojuist genoemde overwegingen werden de eerste drie 

mogelijkheden verworpen. 

Een meestromend voorwerp dat hetzelfde soortelijk gewicht als de 

vloeistof heeft zal bij het vastlopen in een vernauwing de flow 

stoppen zonder zelf een extra flow te induceren. De trillingen die 

ontstaan, zijn het gevolg van het plotseling stoppen van de vloei

stofmassa. De sluiting kan in korte tijd plaatsvinden. 

Het inwendig meten van druk en snelheid bij een dergelijk sluitings

mechanisme kan gerealiseerd worden door het meestromende voorwerp 

in axiale richting te doorboren zodat het over een meetprobe kan 

schuiven. Het voorwerp moet dan wel geleid worden zodat het niet 

kan kantelen. Door kantelen kan een meting mislukken. Bovendien 

kan een meetinstrument beschadigd worden. 

3.3 Vormgeving 

3.3.1 Inleiding 

Om een idee te geven hoe de meetopstelling er uit ziet,wordt 

eerst een schets gegeven zonder maten en details (figuur 3.1). 
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H 

E 

D 
F K G 

t c 

Figuur 3.1: G'LobaZe schets van de meetopstetZing. 

Figuur 3.! geeft schematisch de belangrijkste delen van de oplossing weer: 

v 

instroomblok u it stroomblok 

Figuur 3. 2: Instroombtok, afstuitptaats en uitstroomb'Lok. 
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Betekenis van de letters die in figuur 3.1 en 3.2. gebruikt zijn: 

A instroomvat 

B uitstroomvat 

C buff ervat 

D rollerpomp 

E slang 

F aansluitpunt instroomblok - slang 

G aansluitpunt slang - uitstroomblok 

H plaats waar blokkering plaatvindt 

J ondersteuning slang 

KH: meetgebied 

L hulpstuk voor insnoering 

M starre pijp voor centrale afsluiting 

N afsluitringetje 

P nylon draden (slechts 2 van de 4 getekend). 

Q gewichtjes ~ 

R hulpstuk om ringetje in de stroming te brengen 

S in- en uitschuifbaar pinnetje om ringetje te blokkeren 

T1: kraan in toevoer 

T2: kraan in afvoer 

T3: aftapkraantje 

T4: aftapkraantje 

T5 : kraantje (aansluiting naar kompliantiemeter) 

V katheter 

W wandverplaatsingsopnemer 

X starre flowmeter 

+ richting vloeistofstroming. 

De beschrijving van de vormgeving van de opstelling wordt opge

splitst in vijf delen. Deze beschrijven: 

3.3.2 De vloeistof. 

3.3.3 De slang 

3.3.4 De stroming 

3.3.5 De blokkering 

3.3.6 De kranen~ 
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3.3.2 De vloeistof ------------
Als meetvloeistof is uit praktiscbe overwegingen water gekozen. 

Bij sommige metingen is gebruik gemaakt van een mengsel van 

water en glycerine. De viskositeit van water is 10-3 Ns/m2• Door 

toevoeging van glycerine kan de viskositeit verboogd worden tot 

bijvoorbeeld 3.10-3 Ns/m2• Deze waarde komt overeen met de visko

siteit van bloed (zie paragraaf 3.2.2 punt 4). 

De dicbtbeid van water en water-glycerine-mengsels mag bij stro

ming door een soepele slang konstant bescbouwd worden (zie aan

name 7. in paragraaf 3.2.3). 

Van de viskositeit mag verwacbt worden dat bij konstant is (aan

name 8, paragraaf 3.2.3) door de voortdurende menging die tijdens 

de stroming plaatsvindt in bet instroom-, uitstroom- en buffervat 

(zie figuur 3.1). In de opstelling zitten geen zogenaamde "dode" 

ruimten, waar de glycerine kan bezinken. Bij bet meten met een 

water-glycerine-mengsel werd de vloeistof eerst buiten de opstel

ling verwarmd tot ongeveer 40°c en geroerd, om een goede menging 

te krijgen. Vervolgens werd bet mengsel weer afgekoeld tot kamer

temperatuur. 

3.3.3 ~~-!.!!~S 
Er waren twee mogelijkbeden om aan een geschikte slang te komen: 

zelf maken, of een kant en klaar produkt kopen. Bij nadere orien

tatie bleek bet zelf maken van dunwandige slang (door middel van 

berhaald dompelen van een mal in vloeibare latex) een tijdrovend 

en erg secuur werk te zijn. Dunwandige slangen zijn ook te koop, 

met verschillende diameters. Voor de opstelling is een bestaand 

type dunwandige latex slang gekozen, dat onder de naam Penrose 

Drain wordt geleverd door Rubber B.V. in Hilversum. 

De slangmaat is zo gekozen dat de straal tijdens de metingen 9 

a 10 mm is (zie paragraaf 3.2.2 punt 1). De druk die daarvoor 

nodig is blijkt 40 a 50 cm water te zijn. Deze drukwaarde is een 

gevolg van de slangmaat en komt niet uit de fysiologie. Voor bet 

meten bij fysiologiscbe waarden van de druk (100 mm Hg, ofwel 

136 cm water) is de slang te zwak. De wanddikte van de slang is 

0,13 mm en voldoet dus aan aanname 5. in pargraaf 3.2.3). 

De totale lengte van de slang in de opstelling is 57,8 cm. Dit is 

de lengte FG in figuur 3.1. De lengte FR is 47,2 cm, FK is 34,7 cm. 

FK komt overeen met i in ongelijkheid (3.2). Er wordt dus ruim vol

daan aan i>0,13 m. 
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Op de materiaaleigenschappen van de slang, waar punt 1, 2 en 3 

van paragraaf 3.2.3 eisen aan stellen, wordt in hoofdstuk 4 uit

gebreid ingegaan. 

3.3.4 ~~-!~~2~!~g 
Het instroomvat A is hoger opgesteld dan het uitstroomvat B (zie 

figuur 3.1). Rollerpomp D wordt zo afgeregeld dater meer water 

vat A in wordt gepompt dan er naar de slang uitstroomt. De over

loop aan vat A houdt dan het vloeistofniveau konstant. Ook het 

vloeistofniveau in vat B is door de aanwezigheid van een overloop 

konstant. Het niveauverschil tussen de twee vloeistofoppervlakken 

is dus ook konstant. Het konstante drukverschil dat dan over de 

slang staat,veroorzaakt een stationaire stroming in de slang (zie 

1. en 2. paragraaf 3.2.4). 

Bij een vloeistofsnelheid van 25 cm/sec en een slangdiameter van 

20 mm is het getal van Reynolds voor water gelijk aan 5000. Bij 

deze waarde mag verwacht worden dat de stroming turbulent is. De 

glycerine-oplossing heeft een viskositeit die drie maal zo groot 

is als die van water. Dan is het Reynoldsgetal drie maal zo klein 

en is de stroming waarschijnlijk wel laminair. Aan eis 9. (paragraaf 

3.2.3) wordt dus niet in alle gevallen voldaan. 

afsluitplaatje~ "'-insnoering 

nylon draden ~katheterhouder 

Figu:ur J.J: Het afsZuitpZaatje in stuitpositie 

Voor de blokkering wordt een vlak plaatje gebruikt met een gat in 

het midden. In figuur 3.3 is dit in dwazsdoorsnede getekend 

(gearceerd). De buitendiameter van het ringetje is 16 mm, de dia

meter van het gat is 6,5 mm, de dikte is 1,6 mm. Het ringetje 

heeft ongeveer hetzelfde soortelijk gewicht als water, zodat het 

gemakkelijk door de vloeistofstroom meegenomen wordt. 
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Figuur 3.4: 

Blokkeringsmechanisme. 
De slang is verwijderd. 

Op 47 cm van het begin van de slang is uitwendig een insnoering 

aangebracht in de vorm van een star hulpstuk (zie figuur 3.4). 

In het centrum van de slang zorgt een tweede hulpstuk ervoor dat 

het ringetje in sluitpositie niet alleen aan de buitenrand maar 

ook aan de binnenrand geen vloeistof laat passeren. 

Dit tweede hulpstuk is een starre pijp die verankerd zit in het 

starre uitstroomstuk van de opstelling. Door die buis kan een 

katheter in de slang gebracht worden (zie figuur 3.5) Aan ne buis 

zijn vier nylondraadjes (diameter 0,05 mm) vastgemaakt die even

wijdig aan de slang-as gespannen zijn. Dit is in fi.iguut 3.4 goed 

te zien. Deze draden beperken het kantelen van het ringetje. 

De sluitingstijd kan op de volgende manier globaal geschat worden: 

de af stand tnssen de plaats waarop het ringetje de stroming begint 

te verstoren en de plaats waarop het de stroming stopzet is onge

veer 4 mm. Bij een vloeistofsnelheid van 25 cm/sec is de sluitings

tijd 0,016 seconde. Daarbij is aangenomen dat het ringetje met de 

vloeistofsnelheid beweegt en niet vertraagt vlak voor sluiting. 
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Figuur 3.5: 

BZokkering en uitstroomstuk. Door de starre aentraZe p~JP 
is een katheter gestoken tot Zinks van de afsZuitpZaats. 

3.3.6 De kranen ---------
Met behulp van diverse kranen kan de grootte en de richting van 

de vloeistofstroming en daarmee ook de bewegingsrichting van 

het ringetje, geregeld worden. Het ringetje kan zich in twee 

uiterste posities bevinden en overal daartussen in. Het ene 

uiterste is de afsluitpositie (getekend in figuur 3.3). Het 

andere uiterste heet de rustpositie. Het ringetje bevindt zich 

dan in het instroomblok, waar het door pinnetje S op ziJn plaats 

gehouden wordt (zie figuur 3.6). 
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Figuur 3.6: 

Het instroomstuk. 

Door pinnetje S uit te trekken en eventueel met hulpstuk R het 

ring~tje wat te verplaatsen wordt het ringetje in de stroming 

gebracht. Het wordt dan door de stroming meegenomen naar de 

afsluitpositie. Dit vindt plaats met de kranen T1 en T2 open en 

T
3

, T
4 

en TS dicht (zie figuur 3.2). Het ringetje kan van deaf

sluitpositie naar de rustpositie teruggebracht worden door kraan 

T1 te sluiten en kraan T3 te openen . Onder invloed van de druk

val tussen het uitstroomvat en de uitloop van kraan T3 ontstaat 

er dan een stroming naar links die het ringetje meeneemt. 

De vloeistof kan uit de opstelling verwijderd worden door alle 

kranen open te zetten. 

Als de slang vervangen moet worden, dan worden de kranen T1 en T2 
gesloten en de kranen T3 , T4 en TS geopend. De vloeistof zal dan 

uit de slang lopen. 
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3.4 Meetgrootheden en toegepaste meetmethoden 

Voor de toetsing van de gevonden theoretische relaties moeten de 

volgende grootheden gemeten kunnen worden: 

3.4.1 de druk, als funktie van tijd en plaats 

3.4.2 de flow, als funktie van tijd en plaats 

3.4.3 de wandverplaatsing, als funktie van tijd en plaats 

Daarvoor dienen meetmethoden gekozen te worden die de te meten 

variabelen zo min mogelijk verstoren. 

3.4.1 ~!~~~~~!~g 

Lokale drukken kunnen alleen met een meetinstrument ter plaatse 

gemeten worden. Dat betekent dat er in de slang gemeten moet 

worden. Een katheter-tip-manometer is daarvoor goed bruikbaar. 

Er zijn twee manieren om de tip naar de meetplaats te leiden: 

I, via een gat in de slangwand 

2, langs de as van de slang. 

Als de slangwand doorboord wordt, wordt de wandbeweging ter 

plaatse sterk beinvloed. Bovendien verstoort het stuk katheter 

dat de buis insteekt de stroming, 

Als de katheter door het centrum van de slang naar de meetplaats 

wordt geleid, wordt alleen de stroming rechtstreeks verstoord, 

niet de wandbeweging. 

De tweede methode zal het minste verstoring geven, zeker als het 

stuk katheter dat in de slang steekt zo kort mogelijk gehouden 

wordt. 

De bevestiging van de katheter in de opstelling moet zo zijn dat 

de kathetertip in het midden van de slangdoorsnede zit en op elke 

te kiezen plaats in het meetgebied gepositioneerd kan worden, Dit 

is gerealiseerd door de vorm van de afsluiter zoals is weergegeven 

in figuur 3.3. 

3.4.2 ~!2~~~!~g 
Voor het meten van flow zijn zowel uitwendige als inwendige meet-

methoden bekend. Bij het ontwerpen van de opstelling waren er 

twee flow-meetinstrumenten voorhanden: 

I, een extracorporale elektromagnetische flowmeter; 

2. een intravasculaire elektromagnetische stroomsnelheidsmeter. 
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De extracorporale flowmeter bestaat uit een star, cilindervormig 

hol lichaam waar de vloeistof doorheenstroomt. De wandbeweging 

is op de meetplaats tot nul gereduceerd. De extracorporale flow

meter is dus niet bruikbaar voor het meten van de flow vlak bij 

de afsluiter. Wel kan zij elders in het systeem gebruikt worden 

als meetinstrument voor de stationaire flow. 

De intravasculaire snelheidsmeter heeft nagenoeg dezelfde vorm en 

afmetingen als de kathetertipmanometer. Ze kunnen op gelijke wijze 

bevestigd worden (zie figuur 7). Voor het gebruik van een snel

heidsmeter als flowmeetinstrument moet de relatie flow-snelheid 

bekend zijn. 

Figuur 3.7: 

Boven: kathetertipmanometer. 
Onder: intravasauZaire sneZheidsmeter. 

3.4.3 ~~Sigg_~!g~y~!E!~!f~igg 

Het meten van wandverplaatsing kan plaatsvinden met of zonder 

kontakt met de wand. Een methode met wandkontakt is bijvoorbeeld 

de induktieve verplaatsingsmeetmethode. Hierbij volgt een meet

stift door direkt kontakt de beweging van de wand. Een meetmethode 

zonder wandkontakt verdient echter de voorkeur. Dit kan met een 

fotonic sensor (zie hoofdstuk 5). Deze methode is gebaseerd op de 

intensiteitsmeting van door de wand gereflekteerd licht. 
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Foto boven: Overzicht van de meetopsteZZing met apparatuur. 

Foto onder: Detailopname van het instroomstuk. 
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Verwerkings- en registratie-apparatuur 

Rechts boven: 8 kanaals recorder 
Rechts onder: 6 kanaals schrijver 
Links boven: monitor (ter kontrole). 
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Hoofdstuk 4: Materiaalgedrag van de slang in de opstelling. 

4.1 Inleiding 

De in de stage beschreven theorie (Jacobs, 1979) is opgesteld voor 

een lineair elastische slang. Bij het toetsen van die theorie met 

behulp van experimenten is het van belang te weten in hoeverre 

de gebruikte slang voldoet aan aannamen in de theorie. Van de 

Penrose Drain slangen is slechts bekend dat ze uit latex vervaardigd 

zijn, nadere materiaalgegevens ontbreken. Vandaar dat besloten is om 

door middel van trekproeven het materiaalgedrag te onderzoeken. 

Mocht dit gedrag afwijken van de aannamen in de theorie, dan dient 

de theorie conform de bevindingen te worden aangepast. 

Op een materiaalbeproevingsmachine (Zwick, 1434) kan een ingeklemd 

strookje materiaal een verlenging of een verkorting ondergaan. Dit 

rekken gebeurt met een in te stellen reksnelheid. De kracht die ermee 

gepaard gaat wordt door een krachtmeter (Hottinger U-1) gemeten. Ook 

de lengteverandering kan gemeten worden (Zwick, 1400). Zodoende kan 

bepaald worden hoe de kracht op en de verlenging van een strookje 

materiaal samenhangen. De kromme die dat verband weergeeft wordt 

trekkronnne genoemd. 

Een belangrijk aspect dat aan de hand van een trekkromm.e onderzocht 

kan warden is de tijdsinvloed op het materiaalgedrag. Het is te ver

wachten dat de kracht op een materiaalstrookje niet alleen afhangt 

van de verlenging (zoals bij zuiver elastisch gedrag) maar ook van 

de voorgeschiedenis en de reksnelheid (visco-elastisch gedrag). Het 

oppervlak tussen de opgaande en de neergaande kromm.e geef t de 

hysterese weer en heeft te maken met het visco-elastisch gedrag van 

het materiaal. 

Door met verschillende reksnelheden te meten kan onderzocht worden 

of het materiaalgedrag bovendien van de reksnelheid afhangt. 

Voor het gebruik bij de theoretische modelvorming is het nodig dat 

voor het materiaalgedrag een wiskundige uitdrukking gezocht wordt. 

Dat zoeken gaat als volgt (zie paragraaf 4.4): 

Het materiaal w6rdt voorgesteld door een mechanisch model met dem

pers en veren. Daarvan wordt de systeemvergelijking opgesteld. Uit 
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die systeemvergelijking is af te leiden hoe kracht en verlenging voor 

bet veer-demper-systeem samenhangen. Vervolgens wordt bekeken of de 

veer- en dempingscoerficienten in de gevonden vergelijking zo te kie

zen zijn dat de modelkromme de gemeten krotmne goed genoeg benadert. 

Is de benadering niet goed genoeg dan moet een ander veer-demper-sys

teem gekozen worden, waarbij de verandering logisch moet volgen uit 

eerder geprobeerde systemen. Zo kan een benaderende beschrijving van 

bet materiaalgedrag gevonden worden. 

Voor een juiste beschrijving van bet materiaalgedrag kan bet nodig 

zijn een ingewikkeld veer-demper-systeem te gebruiken met een inge

wikkelde vergelijking. Het verwerken in de theorie is waarschijnlijk 

alleen mogelijk met een tamelijk eenvoudige uitdrukking. Hierop is 

in paragraaf 2.4 dieper ingegaan. 

In paragraaf 4.2 wordt ingegaan op de opzet van de trekproeven, in 

paragraaf 4.3 volgen de resultaten hiervan en in paragraaf 4.4 

komen de modellen voor bet beschrijven van bet materiaalgedrag aan 

de orde. In paragraaf 4.5 wordt beschreven welke konklusies er ge

trokken kunnen worden uit de resultaten van de metingen en de model

beschrijving. Tenslotte volgt in paragraaf 4.6 de diskussie. 

4.2 Opzet trekproeven 

4.2.1 ~~-~~~!!!~QQ!~! 
Trekproeve~ worden uitgevoerd aan strookjes materiaal met een kon

stante breedte en dikte. Om te weten in welke richting die strook

jes uit de slang gesneden moeten worden, is het nodig na te gaan in 

welke richting de slangwand rekt. Als er drukgolven door de slang 

(met inhoud) lopen, dan zal dat een variatie in de omtrek van de 

slang veroorzaken. In de lengterichting treedt alleen rek op om de 

verschillen in diameter op verschillende plaatsen op te vangen. 

Deze rek is naar verwachting in het algemeen kleiner dan de dwars

rek. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van dwarsstrookjes om een 

beschrijving van het materiaalgedrag in formulevorm te vinden. 

Om iets over de isotropie van het materiaal te kunnen zeggen worden 

ook enige lengtestrookjes doorgemeten. 
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Figuur 4.1: Orientatie van de strookjes. 

1: Strookje in dwarsrichting. 

2: Strookje in lengterichting. 

4.2.2.1 De kracht 

In paragraaf 3.3.3 wordt opgemerkt dat bij een druk van 40 a 50 cm 

water (komt overeen met 4 a 5 103 N/m2) op het water in de slang 

_de slangdiameter de gewenste waarde van 18 a 20 mm heeft. 

Schattingen uit de theorie voorspellen dat er bij plotselinge 

sluiting een druksprong van ongeveer 10 mm Hg (komt overeen met 

1,36.103 N/m2
) op zal treden. De totale druk in de slang is dan 

3 2 
6.10 N/m. De ketelformule zegt dat de dwarskracht (per lengte-

eenheid) in een cirkelcylindrische buis gelijk is aan de druk 

maal de straal. 

F dwars F dwars 

KeteZformuZe: 

p.2r=2.Fd wars 

Figuur 4.2: IZZustratie bij de KeteZformule. 

Bij een straal van 9 mm is de dwarskracht per lengte-eenheid 
-2 dus 5,4.10 N/mm. De breedte van een strookje is 3 mm. De kracht 

die op een dwarsstrookje moet werken is dan 0,16 N. Om dit gebied 

ruim te bestrijken wordt rekening gehouden met krachten tot 0,2 N. 
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4.2.2.2 De verlenging 

De omtrek van de slang zonder voorspanning is 49 mm. Dit komt 

overeen met een straal van 7,8 mm. Bij de metingen is de straal 

in stationaire toestand ongeveer 9 mm. De omtrek is dan 15% groter 

dan in onbelaste toestand. Stel dat daar nog een variatie van 20% 

op komt, dan moet bij de trekproeven minstens 38% verlenging worden 

opgelegd. Bij de proeven is op een referentie-lengte van 37 mm een 

rPk van 17 mm opgelegd. Dit is 46%, dus ruim voldoende. 

4.2.2.3 De reksnelheid 

De gebruikte trekbank heeft een snelheidsbereik van 0 tot 25 mm/sec. 

Het meten bij grote snelheden levert problemen op, zoals doorschiet

effekten bij het omkeren van de snelheid en bij het einde van de 

meting. 

Er zijn metingen verricht bij 3 verschillende reksnelheden: 0,25 mm/ 

sec, 1 mm/sec en 10 mm/sec. In de fysiologische situatie spelen 

veel grotere reksnelheden een rol. Ook in de meetopstelling is dat 

het geval. Helaas is het met de gebruikte trekbank niet mogelijk bij 

dergelijke snelheden te meten. 

~~-~~EE!~~!~~!!_!~_!!~!!!~!~~!!!~g~ 
Met een lancetmes worden strookjes van 3 mm breed gesneden. De lengte 

is gelijk aan de omtrek van de slang zonder voorspanning: 49 mm. 

De uiteinden van een strookje worden ingeklemd in de trekbank, zodat 

de lengte waaraan gemeten wordt minder is dan 49 mm, namelijk onge

veer 37 mm. 

In figuur 4.3 is aangegeven hoe de procedure bij het meten op de 

trekbank verloopt. 

De onderste klem zit vast aan het frame van de trekbank. De bovenste 

klem kan omhoog en omlaag worden bewogen. Bij het inklemm.en hangt 

het strookje slap. Daarna wordt aan het strookje getrokken tot het 

gestrekt is,bij een heel kleine voorspanning. Dan kan de meting be

ginnen. De snelheid waarmee de bovenste klem tijdens de meting be

weegt is op de machine in te stellen. Hij kan varieren tussen nul 

en 25 mm/sec. 

Het strookje wordt onderworpen aan een lengteverandering volgens 

figuur 4.4. 
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••.•... "f "A."f ............... r ....... 
1 ref 

.... !.. ...... . 

a: Strookje ingeklemd, F=O _N 

b: Strookje voorgespannen, F=0,003 N, 

startpunt meting 

c: Tijdens meting, O<F<0,2 N 

1 f = ref erentielengte re 
a b c ~1 = verlenging 

Figuur 4.3: Positie van strookje in de trek.bank. 

Figuur 4.4: De opgelegde verlenging. 

= tan~ 

t 
--'> 

Einde van de meting, F=O 

In deze figuur geeft de helling de reksnelheid v wee~namelijk 
r 

v =tan~. Deze reksnelheid heeft op de heen- en terugweg dezelfde 
r 

grootte maar tegengesteld teken. De machine kan zo worden ingesteld, 

dat bij een bepaalde verlenging de traversebeweging omkeert; de 

traverse is hierbij dat deel van de trekbank waar de bovenste klem 

aan vastzit. De meting eindigt als de kracht nul geworden is. Er 

kan dan een zogenaamde blijvende verlenging optreden waardoor de 

af stand tussen de klennnen aan het eind van de meting wat groter is 

dan aan het begin. De krachtmeter, behorende bij de trekbank, meet 

de kracht die tijdens de meting op het strookje werkt. Het direkte 

resultaat van een meting is het verband tussen kracht en tijd. 
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Omdat de verlenging een bekende funktie van de tijd en de snelheid 

is (zie figuur 4.4), namelijk: 

M,, = v t 
r 

voor 0 ~ t ~ t 

Ai = 2 ~i - v r t voor t ~ t ~ tF=O 

met ~1 is de maximale verlenging, behorende bij tijdstip t 

(4. 1) 

(4.2) 

kan het verband tussen kracht en tijd getransformeerd warden naar 

een verband tussen kracht en verlenging. 

Nu wordt een trekkromme gewoonlijk beschreven als een relatie tus

sen spanning a en rek E. Het is dus wenselijk om de resultaten van 

de trekproeven als a-E - krommen te geven. 

De transformatie van verlenging Ai naar rek E wordt ·gegeven door: 

Ai 
E=-

i ref 

Spanning a en kracht F hangen als volgt samen: 

F 
a=-

A 

(4.3) 

(4.4) 

Hierin is A het oppervlak waarop F werkt: het oppervlak van de door

snede van het rekstrookje. Aangezien de maximale opgelegde rek onge

veer 46% bedraagt zal het oppervlak van doorsnede niet konstant zijn, 

maar merkbaar afnemen bij toenemende rek. Materiaalgegevens die nodig 

zijn om dat ef fekt precies te verrekenen (met name de dwarskontrak

tie-koeff icient) ontbreken. Er moet dus eenaanname gemaakt warden 

over het gedrag van het materiaal in dat opzicht. 

In het vervolg wordt uitgegaan van de aanname dat het volume van het 

rekstrookje konstant is, d.w.z.: 

i f A = (i f + Ai)A re o re (4.5) 

met A : doorsnede van strookje bij Ai = o, waarbij inklemverschijno 
selen buiten beschouwing warden gelaten. Vergelijking (4.5) is met 

behulp van (4.3) te herschrijven tot: 

.. 
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A 
A=~ 

1+€ 
(4.6) 

Kombinatie van (4.4) en (4.6) geeft: 

F(l+E) 
0 = ......:-....;.... 

A 
0 

(4.7) 

Vergelijking (4.3) en (4.7) geven de transformatieregels om de 

F ~ Ai krommen weer te geven als o ~ € krommen. Bij kleine rekken 

dient dit verband,althans bij lineair elastisch materiaal, een 

rechte lijn op te leveren. Gezien het v66rkomen van grate rekken 

(tot 46%) is het evenwel ook zinvol om de resultaten in nog een 

andere vorm te presenteren. Aanleiding daartoe is het feit dat we, 

vanwege de aanname in de theorie (zie paragraaf 2.1), hopen dat het 

materiaal ook bij grate rekken lineair elastisch is. Daar lineair 

elastisch gedrag beschreven wordt door: 

da (4.8) 

waarin E de elasticiteitsmodulus van het materiaal is, volgt uit 

vergelijking (4.8) dat: 

f d: • E r~i (4.9) 

O iref 

en dus: 

(4.10) 

Als het materiaal inderdaad lineair elastich is, dan moet het verband 

tussen o en in(l+E:) een rechte lijn zijn met richtingscoefficient E, 

ongeacht de grootte van de rek. 

Er wordt gemeten aan zes strookjes, drie dwars- en drie lengte

strookjes. Elk strookje heeft een referentielengte van ongeveer 

37 mm en een breedte van 3 mm. De dikte van de strookjes is 0,21 mm. 

De strookjes warden tijdens de meting 17 mm verlengd. De reksnel

heden daarbij zijn 0,25, 1 en 10 mm/sec. Bij elke snelheid wordt 

een dwars- en ~en lengtestrookje doorgemeten. 
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Bij het verwerken van de resultaten wordt er van uitgegaan dat de 

straal van de slang in de opstelling bij een meting varieert tussen 

9 en 11 mm. In tabel 4.5 is te zien wat dat inhoudt voor enkele 

andere variabelen. 

minimum maximum 

r 9 nun 1 1 nun 

t:.R, 5,7 nun 15,2 mm 

e: o, 15 0,41 

in(l+e:) 0' 14 0,34 

TabeZ 4.5: Werkgebied e:x:perimenten in meetopsteZZing. 
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4.3 Resultaten 

Het gemeten verband tussen kracht F en rek e bij een lengte

verandering volgens figuur 4.4 is voor de dwarsstrookjes weerge

geven in figuur 4.6. 

i F 

0,2 [N] 

0;1 

0,2 

0,1 

0,2 

Dwarstrookj:e 
v = 0,25 mm/s r 

Dwarsstrookje 
vr= 10 mm/s 

O/+ 

I F 

0,2 [NJ 

0,1 

0,2 

Dwarsstrookje 
v =lmm/s 

r 

0,4 

Figuur 4. 6: Verband tussen kraaht en rek voor de diJarsstrookjes. 



0,2 

IF 
[NJ 

0.1 

£ 

0 0,2 0,4 

Figuur 4. ?: Verband tuaaen kraoht en rek voor de dwarsstl'()Okjes> in een figuur. 

I 
~ . 
0 
I 
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Het verband tussen spanning a en rek E voor dwarsstrookjes is te 

zien in figuur 4.8. 

i a = F/A 

[N/mm~ 

0,2 
Dwarsstrookje 
vr=0,25 mm/s 

Dwarsstrookje 
v = 10 mm/s r 

0,2 

O/t 
Dwarsstrookje 
v =l mm/s 

r 

Figuur 4.8: Verband tussen de spanning en rek voor de dhJarsstrookjes. 



0,4 

0,2 

0 

·---------- - ---· ·· ---·-· _ __ .. _ ___ --------:--------------------

Figuur 4.9: Verband tussen de spanning en rek voor de diuarsstrookjes~ in eenfifJUur. 

I 
-""'" 

N 
I 
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Figuur 4.10 geeft het verband tussen spanning a en in (1+£). 

Dwarsstrookje 
vr=0,25 mm/s 

Dwarsstrookje 
vr=lO rmn/s 

0,2 

0,2 

in(l+e) 
~ 

o,t.. 

R.n(l+e) 
----.;> 

0,4 

0,2 

Dwarsstrookje 
v = I mm/s 

r 

0,2 0,4 

Figuur 4.10:Verband tussen spanning en tn(1+e) voor de diuarsstrookjes. 



O,L. 

0,2 

1n(l+e:) 

0 0,2 

Figuur 4.11: Verband tussen spanning en 1n(1+£) voor de diuarsstrookjes, in een figuur. 

I .,,.. . 
.,,.. 
I 
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Voor de lengtestrookjes is het verband tussen kracht F en rek £ 

weergegeven in figuur 4.12. Ter vergelijking worden de resultaten 

van de dwarsstrookjes met stippellijnen in dezelfde figuur aange

geven. 
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De krotmnen vertonen hysterese. Dat wil zeggen dat van de aan het 

materiaal toegevoerde energie bij het aanbrengen van de belasting 

een gedeelte niet meer vrijkomt bij het wegnemen van de belasting. 

Er wordt dus energie gedissipeerd. De hysterese wordt gedefinieerd 

als de verhouding van de energiedissipati e van het strookje per 

cyclus en de verrichte arbeid in het opgaande gedeelte van de rek

cyclus, in 

hysterese = 

met ~i = £.R. f re 

di+ J~ di 

At 

f 
~i 

F di 

0 

(4. 11) 

(4. 12) 

De hysterese kan dus gemeten warden in de F ~ £ krotmnen van figuur 

4.6, en is voor de drie verschillende reksnelheden weergegeyen in 

tab el 4. 13. 

v % hysterese r 
x + sd 

0,25 tmn/sec 12,4 .!. 0, l 

l tmn/sec 9,8.:_0,l 

10 tmn/sec 5,5.:_0,l 

TabeZ 4.13: Hysterese bij de di,Jarsstrookjes. 

De hysterese is met behulp van een planimeter (Ahrend 573 van OTT) 

opgemeten uit drie afzonderlijk getekende trekkrommen ter grootte 

van figuur 4.7. De genoemde onnauwkeurigheid wordt bepaald door uit 

een serie van drie metingen de standaarddeviatie te bepalen. 

De meetresultaten kunnen nu als volgt samengevat worden: 

- Voor zover het materiaal zich elastich gedraagt is deze elastici

teit niet lineair. De lijnen in figuur 4.10 wijken namelijk wat 

af van de zuiver rechte lijnen. 
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Het materiaal is niet zuiver elastich, maar visko-elastisch. Dit 

is af te leiden uit het feit dat er hysterese optreedt (zie 

figuur 4.6). De hysterese is bij een reksnelheid van 0,25; I; 

10 rmn/sec gelijk aan respektievelijk 12,4; 9,8; 5,5% van het 

oppervlak ender de opgaande krormne. Hij neemt signifikant af bij 

toenemende reksnelheid. De relatie tussen beide grootheden lijkt 

evenwel duidelijk niet-linair. 

- Het materiaal is niet zuiver isotroop. In figuur 4.12 is te zien 

dat het materiaalgedrag van de lengtestrookjes wat afwijkt van 

dat van breedtestrookjes (gemiddeld 7% van de gemeten kracht). 

- De reksnelheid heeft weinig invloed op de vorm van de trekkrmmnen; 

met name de opgaande lijnen van de twee hoogste reksnelheden liggen 

erg dicht bij elkaar. De invloed op de hysterese is wel duidelijk 

meetbaar. 

4.4 Toepassing van theoretische modellen 

4.4.1 !~!~igi~g 
Met behulp van veer-dempersystemen zal nu getracht warden het mate

riaalgedrag dat in paragraaf 4.3 grafisch is weergegeven (in figuur 

4.8) in formulevorm te beschrijven. Daarbij zullen we er steeds van 

uitgaan dat het gedrag beschreven kan warden door een direkte relatie 

tussen spanning en rek. Hoewel dit slechts geoorloofd is voor kleine 

verlengingen, terwijl de verlengingen in de experimenten juist groat 

zijn, wordt daar voor de inzichtelijkheid van de analyse toch van 

uitgegaan. 

De keuze van het veer-demper-systeem wordt uiteraard bepaald door de 

meetresultaten. Daarbij warden alleen de resultaten van de dwars

strookjes beschouwd, om redenen die in paragraaf 4.2.1 zijn genoemd. 

In zo'n systeem moet in ieder geval (tenminste) een veer zitten, 

omdat bij de metingen de kracht grater wordt bij toenemde verlenging, 

hetgeen ook bij een veer het geval is. Het model moet ook (tenminste) 

een demper bevatten vanwege het feit dat het materiaal hysterese 

vertoont. 

De eenvoudigste_kombinaties van een lineaire veer en een lineaire 

demper warden in figuur 4.14 getoond. De bijbehorende systeemver

gelijkingen zijn opgelost door de vergelijkingen (4.3) en (4.1) 

in te vullen. 
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Maxwell-element 

S 1 . . k. • I • I ysteemverge iJ ing: e: = c:~A1 + b cr 
.£.. bv - .---.. r 

Oplossing: cr ='l e b + l 
ref 

Kelvin-element 

S 1 . "k" • c cr ysteemverge iJ ing: e: + b.e:= b 

Oplossing: 
bv 

r 
cr = c.e: + l 

ref 

Figuur 4.14: Kombinaties van een Zineaire veer en een Zineaire 

derrrper. 

a = veerkonstante, b = derrrpingskonstante. 

Deze relatief eenvoudige modellen geven een rechtstreekse relatie 

tussen a, e: en e:. De reksnelheid bepaalt hierbij sterk het verloop 

van de trekkronnne en de mate van hysterese. Uit de experimenten 

bleek dat de invloed van de reksnelheid op de vorm van de trekkronnne 

niet zo wezenlijk is als door deze materiaalmodellen wordt voorspeld. 

Bovendien bleek de mate van hysterese slechts zwak afhankelijk te 

zijn van de reksnelheid. Bij een vergroting van de reksnelheid met 

een faktor 40 nam de hysterese slechts met een faktor 2 af. Daarom 

is in eerste instantie gezocht naar een beschrijvend model voor 

visko-elastich materiaalgedrag waarin de invloed van de reksnelheid 

klein is (paragraaf 4.4.2). 

In paragraaf 4.4.3 wordt ingegaan op de vertaling van de gevonden 

materiaaleigenschappen in een eenvoudige relatie, bruikbaar voor de 

modelvorming van het druk-stromingsverband in de modelopstelling. 
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4.4.2 ~!S~!i!!l!2~~l-!~S-~is~~£h!E~n-~i~-~!!~_!fh!n~~lil~-~iln_Y!n 
de reksnelheid. --------------

4.4.2.l Modelvorming 

In Rousseau (1980) is te lezen dat visko-elastisch materiaalgedrag 

dat niet van de reksnelbeid afhangt, bescbreven kan worden met 

behulp van een model met een lineaire veer parallel aan oneindig 

veel takken met een lineaire veer en een lineaire demper in serie, 

zie figuur 4.15. 

Figuur 4~15: Model om snelheidsonafhankelijk visko-elastiah 

gedrag weer te geven. 

Het is ook mogelijk dat materiaal zich niet-lineair visko-elastich 

gedraagt. In dit moeilijk te beschrijven geval biedt bet model van 

Fung een uitkomst (Sauren,1980). Het model van Fung wordt in de 

volgende vorm genoteerd: 

(4.13) 

Hierin bevat de funktie G (de zgn. gereduceerde relaxatiefunktie) 

de invloed van de voorgescbiedenis. De funktie F(e) (de elastiscbe 

respons) geef t aan in boeverre de kracbtrespons wordt bepaald door 

de momentane rek. 

In dit geval gaat het te ver om met bebulp van een model met onein

dig veel elementen of met bet model van Fung bet materiaal te be

schrijven. Wel kunnen we kijken wat een model doet dat met zo min 

mogelijk elementen toch al iets van bet effekt van de beschrijving 

met oneindig veel elementen bevat. Daarvoor is het nodig bet prin

cipe van het model met oneindig veel elementen te kennen. 
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Daartoe (zie ook Rousseau, 1980) gaan we uit van een sinusvormige 

rek 'E: , volgens 

·~ = (4.14) 

die aan een lineair visko-elastich materiaal wordt opgelegd. 

De spanning in dat materiaal zal dan ook sinusvormig veranderen, 

maar dan wel met een faseverschil, volgens 

(J = (4.15) 

De overdracht tussen de spanning en rek wordt de komplexe E-modulus 

genoemd, volgens: 

Hierin wordt E1 de storage-modulus genoemd en zij is een maat voor 

de opgeslagen elastiche energie. De term E2 heet de loss-modulus en 

zij is een maat voor de energiedissipatie. Voor materialen waarbij 

de ene~giedissipatie relatief klein is, d.w.z. E2 << E1, geldt dat 

de vorm van de trekkromme voornamelijk bepaald wordt door E1 en de 

hysterese door de verhouding E2/E 1 (zie appendix E). We willen nu 

een materiaalmodel hebben waarvoor geldt dat de vorm van de trek

kromme en de mate van hysterese nauwelijks beinvloed wordt door de 

frekwentie, d.w.z. waarvoor E1 en E2/E 1 nauwelijks frekwentie af

hankelijk zijn. Zo'n model blijkt gevormd te kunnen worden door 

parallelschakeling van een aantal Maxwell-elementen met verschillende 

tijdkonstanten, met een extra veer. Voor een Maxwell-experiment 

geldt (door substitutie van vergelijking (4.14) en (4.15) in de sys

teemvergelijking van fig. 4.14)': ; 

- b2 2 
E = c w + i 

2 b2 2 c + w 

of grafisch: 

(4. 17) 
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c 
E2 (w) 

T c 
wmax = ~ 

c b -
2 

Figuur 4.16: Storage-moduius en ioss-moduius van een Mazweii

eiement. 

Door nu een aantal Maxwell-elementen met verschillende tijdkon

stanten (~) doch met dezelfde veerstijfheid c, parallel te schakelen 
c 

en uitgaande van het superpositie beginsel van Boltzman, namelijk 

dat de bijdrage van een spanning aan de totale deformatie gelijk is 

aan de deformatie die zou optreden als die spanning alleen op het 

materiaal werkte (Rousseau, 1980), volgen daaruit de verbanden 

voor E1(w) en E2(w) zoals geschetst in figuur 4.17. 

E
2 

(totaal) 

,¥" 

Figuur 4.1?: E1 en E2 voor 3 paraiiei gesahakeide Mazweii

eiementen. 
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De bijdrage van een extra veer (in figuur 4.15) is dat E
1

(w) 

met c wordt verhoogd voor alle frekwenties. Het zal duidelijk 
0 

zijn dat E1 en E2, dus ook E2/E 1 nauwelijks afhangen van de fre-

kwentie wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

i de veerstijfheden van de Maxwell-elementen zijn onderling 

gelijk 

ii de tijdkonstanten van de Mexwell~elementen zijn onderling 

sterk verschillend 

iii de veerstijfheid c is veel grater dan de som van de veer
o 

stijfheden van alle Maxwell-elementen tesamen. 

We zien dus dat met zo'n model materiaalgedrag beschreven kan war

den waarbij zowel de vorm van de trekkromme als de mate van hysterese 

nauwelijks afhangt van de frekwentie. 

4.4.2.2 Resultaten 

c 
0 

Het eenvoudigste geval waarbij het zojuist beschreven effekt een 

rol speelt, is een systeem met twee verschillende tijdkonstanten. 

Het systeem is getekend in figuur 4.18: 

o,e: 

met: T 1 = b / c 1 

T 2 = b/c2 

Figuur 4.18: 2 Mazwell-elementen parallel gesahakeld. 

.€ + 
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Nu moet bepaald worden hoe groot de veer- en dempingskonstanten 

moeten zijn om een zo goed mogelijke aanpassing aan de gemeten 

trekkronnnen te verkrijgen. Dit kan gedeeltelijk grafisch geschie

den met behulp van de afgeleide van de oplossing naar de tijd: 

(4.18) 

do v 
r (c + cl + c2) dt =-R, 

ref 0 
(4.19) 

t=O 

dcrl 
v 

= __!_ . c dt R, 
ref 0 

t-+-<x> 

(4.20) 

In de gemeten o -t verbanden wordt voor t=O en t + ~Cin de praktijk 

t+t) de richtingskoef ficient van de raaklijn bepaald. Als wordt aan

genomen dat c 1=c2 (voorwaarde die zojuist genoemd is) kunnen met 

behulp van die richtingskoefficienten c
0

, c1 en c2 ongeveer bepaald 

worden. 

De grafisch bepaalde waarden van c
0

, c 1 en c2 zijn: 

v c cl,c2 r 0 

nnn/sec N/nnn 2 N/nnn 
2 

0,25 0,86 0' 10 

0,90 0,062 

10 0,83 0,078 

Tabel 4.19: Grafisah bepaalde veerkonstanten voor twee 

parallel gesahakelde Mazwell-elementen. 

We zien in deze tabel dat voldaan is aan de voorwaarde dat 

c
0 

>> c 1+c2• Het bleek analytisch niet mogelijk te zijn om b 1 en 

b2 tegelijk met c
0

, c 1 en c2 te bepalen. Een schatting voor b 1 en 

b2 kan gemaakt worden door de opgelegde rek te beschouwen als de 

eerste helft van een sinusvormige rekcyclus. De trillingstijd T 

van die rekcyclus is dan gelijk aan 4 t (zie figuur 4.4). tis 

volgens vergelijking (4.1) en (4.12) gelijk aan E.i f/v. re r 
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Voor de frekwentie van de sinusvormige rek geldt dan: 

211' 
w=-=----v T r 

2€.t f re 

11' (4.21) 

De tijdkonstante van de sinusvormige rek is gelijk aan 1/w. Uit 

de drie trekproeven kunnen zo drie verschillende tijdkonstanten 

berekend warden, een bij elke reksnelheid. 

v T w r 

0,25 mm/sec 44,2 sec 0,0226/s 

mm/sec 11 ,o sec 0,0905/s 

10 mm/sec I , 16 sec 0,864 Is 

TabeZ 4.20: T en w voor de drie trekproeven. 

In het model van figuur 4.18 komen twee tijdkonstanten voor bij 

een reksnelheid. Als het model een goede materiaalbeschrijving geeft, 

moeten die twee verschillende tijdkonstanten bij elke reksnelheid 

dezelfde waarden hebben. Die twee waarden zullen waarschijnlijk tussen 

de hoogste en laagste berekende T (tabel 4.20) inliggen, zodat de 

bijbehorende E2(w) 
1 

globaal hetzelfde frekwentiegebied bestrijkt totaa 
als de drie lossmoduli van de af zonderlijke trekkrommen. Daartoe 

wordt gebruik gemaakt van waarden van w die midden tussen de be-max 
rekende waarden van w(in tabel 4.20) inliggen, als die waarden op 

een logaritmische schaal zijn uitgezet (vergelijk met figuur 4.17). 

Deze zeer globale schatting levert tijdkonstanten op 

22 sec. De bijbehorende h 1 en bS zijn dan (voor alle 

snelhedenJ respektievelijk 3.10 en 2.106 Ns/m2 

van 4 sec en 

drie de rek-

Wil het systeem van figuur 4.18 een goede materiaalbeschrijving 

geven dan zullen de koef f icienten voor de drie trekkrommen dezelfde 

waarden moeten hebben. De graf ische methode geeft verschillen in de 

veerkonstanten te zien, die veroorzaakt kunnen zijn door de gevolgde 

methede. De geschatte waarden voor b zijn erg onnauwkeurig en niet 

bruikbaar als definitieve waarden in de materiaalbeschrijving. 

Vandaar dat er een computerprogramma geschreven is dat met behulp van 

de procedure Minigrad (R.C. informatie P P 5.5) die vijf koefficienten 

uitrekent die brj iedere snelheid het best voldoen. Bij het uitvoeren 
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van dat programm.a bleek het met deze procedure niet goed mogelijk 

te zijn om de koefficienten goed te schatten. Een voorbeeld van 

berekende waarden met standaarddeviatie, in dit geval voor 

v = 1 mm/sec: 
r 

gemiddelde standaarddeviatie procentuele fout 

5,02 + 54 N/mm. 2 1075% c = 
0 2 

cl = 0,022 + 0,015 N/mm. 69% 

= 0,060 + 0,29 N/mm. 2 495% c2 
2 

bl = 0'011 + 0,003 Ns/mm 26% 
2 

b2 = - 0,04 .:!:. 0,3 Ns/mm -744% 

TabeZ 4.21: Waarden van veer- en dempingskonstanten voor twee 

paraiiei gesohakeZde Ma:x:weii-eiementen door de kom

puter berekend voor vr = 1 mm/seo. 

De waarden van c hierin vertonen enige gelijkenis in grootte-orde 

met de waarden die grafisch bepaald zijn (zie tabel 4.19). De on

nauwkeurigheden zijn echter dermate groot dat de berekende waarden 

niet bruikbaar zijn voor een goede materiaalbeschrijving. 

4.4.3 tl!~~!i!!1~~£h!iiYi~g-~ie_~!yik~!!!_i~i~.J!~-~h~2!i~Y2!~~g 
Het was oorspronkelijk de bedoeling om eerst een goede beschrijving 

van het materiaalgedrag te zoeken, en vervolgens de beschrijving 

in het werkgebied te lineariseren. In die vorm kan het namelijk in 

de theorie verwerkt warden (paragraaf 2.4). De gevolgde aanpak heeft 

niet geresulteerd in een nauwkeurige materiaalbeschrijving. Er moet 

dus een andere werkwijze gekozen warden om te komen tot een lineaire 

beschrijving van het materiaal in het werkgebied. Een lineaire be

schrijving van visko-elastich gedrag heef t de volgende vorm: 

(J = c.e: + h.e (4. 22) 

Dit is de oplossing die bij het Kelvin-element hoort (zie figuur 

4.14). Een ben~dering voor c en b kan grafisch bepaald worden. Voor 

elke heen"- en teruggaande kranmne wordt in het werkgebied op twee 

plaatsen (in de uitersten van dat gebied) de richtingskoeff icient 

bepaald. Het gemiddelde daarvan levert een waarde voor c op: 
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met standaarddeviatie: 0,04.106 N/m2 (n=l2) 

(4.23) 

Voor het bepalen van b wordt uitgegaan van het verschil in waarde 

van a dat bij een E optreedt tussen de opgaande en de teruggaande 

tak. Uit (4.1), (4.2), (4.3) en (4.22) is af te leiden dat voor de 

heengaande tak geldt: 

€ = v /i f , oh = c.E + b.v /i f r re r re 

Voor de teruggaande tak is te schrijven: 

€ = - v /i f'crt = c.E - b v /i f r u r u 

Door (4.25) van (4.24) af te trekken ontstaat: 

~a = a - a = 2 b v /l h t r ref 

~a. i f 
b = re 

2 v 
r 

(4.24) 

(4.25) 

(4.26) 

(4.27) 

Nu wordt bij elke treksnelheid bepaald hoe groot de gemiddelde 

waarde van ~cr in het werkgebied is. Zo wordt een schatting voor b 

gevonden. Uit (4.27) blijkt dat b afhangt van i f' ~a en v • re r 
De faktor l f is konstant voor de drie dwarsstrookjes.~cr blijkt re 
niet konstant te zijn (zie figuur 4.8), maar af te nemen bij toe-

nemende reksnelheid. De reksnelheid v is bij de trekproeven ge-
r 

varieerd om snelheidsafhankelijkheid te onderzoeken, en verschilt 

dus voor de drie strookjes. 

Er kan daarom niet een waarde van b voor het materiaal gevonden 

worden. We zijn geinteresseerd in die waarde van b die hoort bij 

reksnelheden die voorkomen bij de experimenten met de meetopstelling. 

Bij die experimenten blijkt een diametervergroting van 0,85 mm 

(t.o.v. een diameter van 18,6 mm) op te treden in 0,02 seconden. 



-4.27-

Dit korrespondeert met een reksnelheid van 100 mm/sec die wordt 

opgelegd aan een rekstrookje met een referentielengte van 37 mm, 

zoals dat bij de trekproeven gebruikt is. Het materiaalgedrag bij 

die reksnelheid is niet bekend. De b voor die reksnelheid zal ge

schat moeten warden uit de gevonden waarden van ~a voor de trek

proeven. Statistisch gezien is het erg gevaarlijk om uit een zo 

klein aantal metingen te extrapoleren. Bij gebrek aan realistische 

alternatieven zal b toch door extrapolatie van de waarden van ~a 

in tabel 4.22 geschat warden. 

. mm 
v in -r s 

0,25 

10 

A • N 
ucr in 2 

m 

4 2,9.10 
4 2,4. 10 
4 1,8.10 

b . Ns in 2 
m 

6 2,2.10 
5 4,5.10 
4 3,4.10 

TabeZ 4.22: Waarden van ~a en b aZs a= a.e + bE 

Uit tabel 4.22 blijkt dat ~a niet-lineair afneemt bij een toename 

van de reksnelheid. Daarom is in figuur 4.23 de spanningsafname 

uitgezet tegen de logaritme van de reksnelheid. Uit deze grafiek 

wordt de geextrapoleerde spanningsafname bepaald behorende bij 

een reksnelheid van 100 mm/s. Zij bedraagt 1,15.104 N/m2 
(+ 0,1. 

104 N/m2). De bijbehorende b wordt dan 2,1.103 Ns/m2 (.:_ 0,~.103 Ns/m2). 

De lineaire beschrijving waarmee het visko-elastisch gedrag van het 

materiaal bij een reksnelheid van 100 mm/s wordt benaderd (zie 

(4.22)) luidt nu: 

a = c.e + b.E: (4.28) 

met c = 0,97.106 N/m2 
(+ 0,04.106 N/m2) 

3 2 - 3 2 
b = 2,1.10 Ns/m (.:_ 0,2.10 Ns/m) 
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f 3 

0.1 

Figuur 4.23 : Verband tussen spanningsafname en reksneZheid. 

4.5 Konklusies ----------
De konklusies hebben betrekking op het werkgebied van het slang

materiaal in de opstelling (zie tabel 4.5). Ze luiden: 

1. De resultaten van drie gelijksoortige strookjes lijken erg 

veel op elkaar. In de a - E krommen liggen ze binnen 7% van 

elkaars waarden voor a terwijl de reksnelheden ten opzichte 

van de laagste waarde een faktor 4 en 40 verschillen. 

De reksnelheid lijkt dus geen of slechts zeer weinig invloed 

te hebben op de resultaten. Helaas zijn er te weinig metingen 

gedaan om dit met zekerheid te kunnen zeggen. 

2. Het materiaal is niet-lineair elastich. Dit is af te leiden 

uit de vorm van de a- 1n(l+E) krommen. Dit zijn geen zuiver 

rechte samenvallende lijnen. 

3. De in het werkgebied van de a E krommen optredende richtings

koefficienten wijken minder dan 10% af van de gemiddelde 

richtingskoefficient in dat gebied. De spanning is dus binnen 

10% rechtevenredig met de rek, en het materiaal is binnen 10% 

lineair elastich. 

4. Het materiaal is visko-elastich. Er treedt namelijk hysterese 

op. Voor de dwarsstrookjes is gemeten hoe groot die hysterese 

is: bij een reksnelheid van 0,25; 1; 10 mm/sec bedraagt deze 

12,4; 9,8; 5,5%. 
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5. De in paragraaf 4.4 gevolgde aanpak voor de beschrijving van 

het gevonden materiaalgedrag, gebaseerd op een parallelschake

ling van twee Maxwell-elementen heeft niet geresulteerd in een 

nauwkeurige schatting van de koefficienten in dat model. 
6 2 Richtwaarden zijn: c ~ 0,9.10 N/m 

0 
5 2 c 1 = c

2 
:i:r 0,8.10 N/m 

5 2 b1 2J 3.10 Ns/m 
6 2 b

2 
~ 2.10 Ns/m 

Met behulp van de richtingskoefficienten en de hysterese in de 

a ~ E krommen is de volgende eenvoudige lineaire uitdrukking 

afgeleid voor het materiaalgedrag 

a = c.E+ b.E: 

met als schattingen: 

c = 0,97.106 N/m2 
(+ 0,04.106) 

3 2 - 3 2 
b = 2,1.10 Ns/m (.:!:_ 0,2.10 Ns/m) 

Diskussie 

~2!:!~~!!!!H~!:t!~ 
De resultaten van de trekproeven kunnen beinvloed worden door 

fouten bij het meten, het registreren en het aflezen van de meet

signalen. 

Bij het meten van de kracht met de Hottinger krachtmeter, treedt 

een toevallige fout op van ten hoogste 0,01 * Bf, waarbij Bf het 

ingestelde meetbereik voorstelt (Rousseau, 1980). 

Er wordt een systematische fout geintroduceerd door de kracht die 

de taster van de rekmeter op de bovenste klem uitoefent, ter 

grootte: 0,09 * Ai. Hierin wordt 61 in meters uitgedrukt. 

Deze toevallige en systematische fout leidt tot: 

(4.29) 

-
waarbij F de gemeten kracht en F de kracht op het strookje voorstelt. p 

.. 
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Het bereik van de kracht bij de uitgevoerde trekproeven was 0,2 N. 

De fout bij de krachtmeting varieert in het werkgebied van 3% bij 

e: = O, 15 tot 2% bij e: = 0,41. 

Bij het meten van de lengte treedt een toevallige fout op van maxi

maal 0,01 * Bi. Hierin is Bi het ingestelde lengtemeetbereik in mm. 

Dit bereik bedroeg 20 mm, de toevallige fout is dus 0,2 mm. 

De fout bij de lengtemeting varieert in het werkgebied van 3,5% bij 

Ai= 5,7 mm tot 1% bij Ai= 15,2 mm. 

Er wordt verondersteld dat de fouten ten gevolge van ~e registratie 

op band en het uitschrijven met de U-V-schrijver verwaarloosd kunnen 

warden. 

De signalen, op papier uitgeschreven, warden opgemeten met een 

lineaal. De toevallige fout ten gevolge van de aflezing bedraagt 

0,5 * y, waarin y de schaalwaarde is, in dit geval 0,00125 N/mm. 

In het werkgebied varieert deze fout van 0,7% bij Ai= 5,7 mm tot 

0,3% bij Ai = 15,2 mm. 

De gemeten kracht kan nu geschreven warden als: 

met F = gemeten kracht 

F = kracht die op het strookje werkt. 
p 

(4.30) 

De totale f out in F na het af lezen ligt in het meetgebied tussen 

3% bij Ai= 5,7 mm en 2% bij Ai = 15,2 mm. 

De breedte en de dikte van een proefstrookje zijn opgemeten met 

een schuifmaat. De afleesfout die hierbij gemaakt wordt, wordt ge

schat op 0,05 mm. Daarbij moet warden opgemerkt dat het meten van 

de dikte heeft plaatsgevonden aan een "stapeltjel' van tien strookjes 

op elkaar. De waarde voor een strookje is daaruit verkregen door de 

gemeten waarde door tien te delen. De fout in de dikte zal dan 

0,005 mm bedragen, als wordt aangenomen dat de strookjes allemaal 

dezelfde dikte hebben. Deze aanname lijkt gerechtvaardigd omdat 

alle strookjes uit een stuk slang gesneden zijn. Het doorsnee-opper

vlak van een strookje is dan 0,630 nnn2 met een standaarddeviatie van 

0,003 nnn2.Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende formule voor 

f outenvoortplanting voor een funktie F die van onafhankelijke 

variabelen x,y etc. afhangt: 
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+ ••••• (4.31) 

De rek £ hangt van de verlenging 6taf volgens £ = 6t/t f (zie verre 
gelijking (4.3)). De toevallige fout in 6t is 0,2 mm (zojuist be-

schreven). Int f zit een toevallige fout van 0,01 mm (t f wordt re re 
bepaald door vier getallen op te tellen die ieder een fout van 

0,005 mm hebben). Met behulp van vergelijking (4.31) kan berekend 

worden dat de fout in £ 0,005 bedraagt aan de bovengrens van het 

werkgebied en 0,005 aan de ondergrens (resp. 1 en 3%}. 

De spanning a wordt volgens vergelijking (4.7) gegeven door 

a = F(l+E)/A • Met behulp van vergelijking (4.31) en de al berekende 
0 

fouten in F, £ en A blijkt de fout in a 0,006 te bedragen aan de 
0 

ondergrens van het werkgebied en 0,01 aan de bovengrens (resp. 4 

en 3%). 

~~~Ei~~~-!B!!~!~ 
In tabel 4.21 is te zien dat de berekening van de veer- en dempings-

konstanten met behulp van de procedure Minigrad op de computer zeer 

onnauwkeurige resultaten gaf. De precieze oorzaak daarvan is niet 

duidelijk. Wel zijn er een aantal zaken te noemen die hierbij een 

rol spelen. 

Het berekenen van koefficienten in e-machten is moeilijk omdat er 

bij kleine waarden van het machtsgetal een grote variatie in die 

waarden op kan treden zonder dat de e-macht daarbij veel varieert. 

De stabiliteit van de rekenprocedure kan een rol gespeeld hebben. 

Er trad soms exponentiele overflow op, zodat er geen eindresultaat 

verkregen werd. De oorzaak van die overflow zou kunnen liggen in 

een kombinatie van de ingevoerde beginwaarden voor de koefficienten 

en de toegepaste interpolatiemethoden (zie RC informatie PP 5.5). 

~~!Ef~~iB8_Y!B_h~!-~!!~Ei!alS!~f!8 
1. Er wordt nogmaals op gewezen dat de lineaire visko-elastische 

beschrijving volgens (4.28) geen korrekte beschrijving is, 

maar een globale benadering. Dit vanwege twee redenen: 
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a. Het aangenomen model is sterk afhankelijk van de reksnelheid 

terwijl deze afhankelijkheid bij de experimenten niet zo sterk 

naar voren kwam, Dit heeft met name konsekwenties bij de analyse 

van een stapvormige flowverandering, die opgebouwd is uit kompo

nenten van verschillende frekwenties. Theoretische voorspellingen 

moeten dus met grote voorzichtigheid worden gehanteerd. 

b. Het visko-elastisch gedrag is slechts ~estudeerd bij reksnelheden 

die veel kleiner waren dan die bij de modelproeven. Dit had een 

statistisch gevaarlijke extrapolatie tot gevolg met als be

schrijvende vergelijking: 

~ 3 * 4 6a = - 6,3.10 log v + 2,4.10 
r 

met 6cr = ba* N/m2 

* v = v mm/s 
r r 

Over de isotropie van het materiaal kan iets gezegd worden aan de 

hand van figuur 4.12. Daarin is te zien dat de kracht die nodig is 

om lengtestrookjes een bepaalde verlenging te geven groter is dan 

de benodigde kracht in het geval van dwarsstrookjes. Bij reksnel

heden van 0,25; 1; 10 mm/sis dat verschil respektievelijk 10; 4; 

6%. Gezien de zojuist geschatte onnauwkeurigheid in F liggen de 

krommen van de lengtestrookjes duidelijk hoger. Het is niet te zeg

gen of dit effekt snelheidsafhankelijk is: de percentages vertonen 

geen stijgende of dalende lijn. Uit het verschil in deze gemeten 

percentages is wel af te leiden dat de nauwkeurigheid van F kenne

lijk optimistisch geschat is. Het materiaal is niet zuiver iso

troop, maar benadert dat wel binnen 7% (gemiddeld van de gemeten 

percentages), 

De strookjes voor de trekproeven ZlJn gesneden uit een slang met 

een wanddikte van 0,21 mm. De slang die in de opstelling gebruikt 

is, is echter 0,13 mm dik, Het is nu de vraag of de resultaten 

van de trekproeven geldig zijn voor de in de opstelling gebruikte 

slang, dus of voor beide slangen dezelfde materiaalbeschrijving 
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geldt. De twee verschillende slangen zijn ender dezelfde naam door 

dezelfde fabrikant geleverd. Vandaar dat wordt aangenomen dat ze 

beide uit hetzelfde materiaal bestaan. Bij het verwerken van de 

resultaten van de trekproeven wordt uitgegaan van cr ~ e krommen. 

Daar deze niet afhangen van het oppervlak van doorsnede van het 

rekstrookje, maar alleen van het materiaal, wordt aangenomen dat 

de resultaten van de trekproeven toegepast mogen warden voor de 

slang in de opstelling, 
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Hoofdstuk 5: Experimentele toetsing van het theoretische model, 

5, I Inleiding 

In hoofdstuk 2 zijn een-dimensionale lineaire relaties afgeleid tussen 

druk, flow en doorsneeoppervlak voor de vloeistofstroming door een 

elastische slang bij plotselinge blokkering van die stroming, Deze 

theoretische relaties worden nu experimenteel getoetst. Daartoe is 

gebruik gemaakt van de opstelling die in hoofdstuk 3 beschreven is. 

Van de slang die erin gebruikt wordt, zijn de materiaaleigenschappen 

onderzocht (zie hoofdstuk 4), In dit hoofdstuk zullen de experimenten 

in die opstelling met de beschreven slang worden besproken. Eerst 

worden alle variabelen genoemd die gemeten moeten worden voor een 

kompleet meetresultaat van elk experiment (paragraaf 5.2.1), Vervolgens 

wordt een centrumsituatie bepaald (paragraaf 5,2.2) waaromheen de expe

rimenten gerangschikt worden (paragraaf 5.2.3). De bij een experiment 

gebruikte meetmethoden komen in paragraaf 5.2.4 aan de orde, gevolgd 

door de signaalverwerking (paragraaf 5.2.5). Tenslotte zijn de resul

taten in paragraaf 5.3 te lezen, en de konklusies en diskussie in 

paragraaf 5.4. 

5.2 Opzet van de experimenten 

5.2.1 !~-~~~~~--Y~i!~~!~~ 
De variabelen die gemeten moeten worden om de meetgegevens van elk 

experiment kompleet te maken zijn: 

1 • begindruk p 
0 

2. beginflow q
0 

3. wanddikte van de slang 

4. afstand meetplaats tot plaats van blokkering x. 

5. viskositeit van de vloeistof n 
6. dichtheid van de vloeistof p 

7. beginoppervlak van de slangdoorsnede A 
0 

8, kompliantie C (C is C(p=p ), 
0 0 0 

Deze variabelen kunnen gemeten worden in de stationaire toestand 

v66r de blokkering. Tijdens en na de blokkering worden de volgende 

variabelen gemeten als funktie van de tijd: 

9. druk p 

JO. snelheid in het midden van de slang (maat voor ~low q) 

JI, wandverplaatsing (maat voor het slangdoorsnedeoppervlak A). 
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Sommige van deze variabelen zijn onafhankelijk; ze kunnen vrij ge

kozen worden zonder dat andere variabelen er invloed op hebben. Dit 

zijn: 

1. begindruk 

2. beginflow 

3. wanddikte van de slang 

4. afstand meetplaats tot plaats van blokkering 

5. viskositeit van de vloeistof. 

Deze onafhankelijke variabelen hebben invloed op de zogenaamde afhanke

lijke variabelen. 

6. de dichtheid van de vloeistof wordt bepaald door de keuze van de 

vloeistof die de gewenste viskositeit heeft 

7. de kompliantie hangt van de druk en de wanddikte af 

8. het beginoppervlak van de slangdoorsnede hangt (behalve van de on

bedaste slangdiameter ook af van de druk en de wanddikte. 

Als de waarden van deze acht variabelen bekend zijn, kunnen de als 

funktie van de tijd gemeten druk, snelheid ("'flow) en wandverplaatsing 

("'doorsnede - oppervlak) vergeleken worden met de theorie. Daarbij 

moet worden opgemerkt dat het door de konstruktie van de meetopstelling 

niet mogelijk is om de druk en de flow tegelijk te meten. Per experiment 

kan dus gemeten worden: flow en wandverplaatsing of: druk en wandver

plaatsing. 

5.2.2 De centrumsituatie ------------------
Bij het bepalen van de centrumsituatie dienen de waarden van de zojuist 

genoemde variabelen zoveel mogelijk afgestemd te worden op de fysiolo

gische werkelijkheid. Bij het ontwerpen van de meetopstelling is daar

mee rekening gehouden.In de centrumsituatie moeten alle onafhanke

lijke variabelen uit paragraaf 5.2.1 een gekozen konstante waarde 

hebben. De onafhankelijke variabelen worden hier stuk voor stuk be

sproken. 

1. De begindruk 

tie druk in de aorta bij klepsluiting is ongeveer 100 mm Hg (zie 

figuur 5.1}. De experimenten moeten bij voorkeur bij deze druk

waarde uitgevoerd worden. Deze eis is echter niet erg dwingend 

daar de hoogte van de statische begindruk geen invloed heeft op 

het druk-flow verband vlak ne klepsluiting (zie hoofdstuk 2). 
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Figuuri 5.1: Drruk- en fZowverZoop in de menseZijke aorta. 

qao = fZow in de aorta 

P = dr>uk in de aorta ao 
AC = sZuiting van de aortakZep. 

Bij de keuze van de slang in de opstelling moest met een aantal 

slangeigenschappen rekening gehouden worden. De kompliantie 

speelt daarbij ook een rol. Er was geen slang te vinden die zowel 

aan de druk-eis als aan de kompliantie-eis voldoet; een slang die 

100 mm Hg kan verdragen is minder kompliant dan gewenst is. Hoe 

stugger de slang, des te groter wordt de golfvoortplantingssnelheid 

en des te groter moet de meetopstelling zijn om geen storingen ten 

gevolge van reflekties te meten. Uit praktische overwegingen, be

treffende de afmetingen van de meetopstelling,is gekozen voor een 

slang met ongeveer de fysiologische kompliantiewaarde. Een ge

schikte centrumdruk voor deze slang bleek 29,1 mm Hg te zijn. Bij 

deze druk komt de diameter van de slang ongeveer overeen met fysio

logische waarden (zie paragraa~ 3.3.3 en 3.2.2). 

2. De beginflow 

De grootte van de flow in de stationaire situatie voor de blokkering 

moet ongeveer overeenkomen met de grootte van de flow tijdens de 

terugstroming van het bloed vanuit de aorta naar het hart, net voor 

klepsluiting. In figuur 5.1 is te zien hoe de flow in de aorta ver

loopt als funktie van de tijd. Tijdens de terugstroming is de waarde 
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van de terugstroomflow niet konstant, maar hij neemt bij benadering 

evenredig met de tijd toe, totdat de klepsluiting plaatsvindt. In 

de theorie wordt uitgegaan van stationaire terugstroming voor klep

slui ting. Voor de grootte van die stationaire flow wordt nu die 

waarde gekozen, die de flow in de fysiologie heeft op het moment 

van klepsluiting. Dit is de maximale terugstroomwaarde. De grootte 

ervan is ongeveer 100 ml/sec. 

3. De wanddikte van de slang. 

Deze is op het eerste gezicht niet variabel maar konstant. Het is 

echter mogelijk om met een dubbele slang te meten. Deze kan dan 

beschouwd worden als een slang met een wanddikte die twee keer zo 

groot is als die van een enkele slang. Op die manier kan de wand

dikte als een variabele beschouwd worden. Voor het bepalen van de 

centrumwaarde wordt een af geleide grootheid van de wanddikte be

schouwd, namelijk de kompliantie. Deze is omgekeerd evenredig met 

de wanddikte. De kompliantie van de menselijke aorta is 5.lo-8 m3 

s 2 kg-l (bij een straal van 1,5 cm, de Pater, 1966). 

Kompliantie van de enkele slang bij de centrumdruk is 4.lo-8 m3 s 2 kg-l 

De twee genoemde waarden stemmen goed overeen, en daarom wordt in 

de centrumsituatie een enkele slang gebruikt. Deze heeft een wand

dikte van 0,13 mm. 

4. De afstand van de meetplaats tot de plaats van blokkering. 

Het onderzoek waar dit afstudeerwerk deel van uitmaakt, is er o.a. 

op gericht om erachter te komen welke krachten er op de klepvliezen 

uitgeoefend worden. Bij het kiezen van een meetplaats voor de cen

trumsituatie lijkt het dus voor de hand te liggen om zo dicht moge

lijk bij de afsluiting te meten. Vanwege het feit dat de theorie 

een-dimensionaal is, kan die geen variaties beschrijven binnen een 

af stand d ( = slangdiameter) van de afsluiting. Voor het toetsen 

van de theorie maakt het dus niet uit of de meetplaats in de 

centrumsituatie zo dicht mogelijk bij de afsluiting wordt gekozen, 

of op een afstand in de orde van d er van af. Het meten van de 

wandverplaatsing is echter op enige afstand van de afsluiting zin

voller dan vlak bij de afsluiting, omdat bij de afsluitplaats de 

wandbeweging sterk beperkt wordt door de inklemming van de slang 

in de insnoering. Om deze redenen is een centrum-meetplaats ge

kozen op 2,5 cm van de afsluiting. 
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5. De viskositeit 

De viskositeit van bloed is 3.10-3 Ns/m2, die van water is 

10-3 Ns/m
2

• De viskositeit van water is dus een faktor 3 kleiner 

dan die van bloed, maar de grootteorde is hetzelfde. Uit prak

tische overwegingen is besloten om in de centrumsituatie met water 

te meten. 

5.2.3 Y!!i~!~!-!2~~-~~£~~~~it~~!~ 
Bij de metingen wordt, uitgaande van de centrumsituatie, steeds een 

onafhankelijke variabele gevarieerd. Op die manier kan de invloed 

van de variabele op de meetresultaten onderzocht worden. 

1. Variatie van de begindruk 

Variatie van de begindruk is zinvol omdat daardoor de diameter 

(en dus de inertantie) gevarieerd wordt. Tevens wordt daardoor 

in lichte mate de waarde van de kompliantie beinvloed. Het bereik 

van de begindruk wordt door de opstelling bepaald. Bij een druk 

onder de 20 mm Hg wordt de slangdiameter zo klein dat het ringetje 

de slangwand raakt en niet meer goed meestroomt met de vloei

s tof. De bovengrens van de begindruk wordt veiligheidshalve op 

40 mm Hg gesteld. Bij een druksprong van 10 mm Hg zal de slang dan 

nog niet plastisch deformeren. Hoewel niet precies bekend is wanneer 

dit gebeurt, verwachten we dat bij een druk van 60 a 70 mm Hg. 

Het variatiegebied ligt dus ongeveer symmetrisch rond ·de centrum

situatie. 

Bij het uitvoeren van de experimenten is niet het hele variatie

gebied bestreken. Er zijn vier metingen gedaan bij een druk boven 

de centrumdruk, met als hoogste waarde 34 mm Hg, en vier metingen 

onder de centrumdruk, met als laagste waarde 23 mm Hg. 

2. Variatie van de beginflow 

Volgens de theorie is de druksprong bij klepsluiting ongeveer 

evenredig met de beginflow q • Een variatie van q tussen 3 en 
0 0 

9 t/min, rond centrumflow 6 i/min, moet dus voldoende zijn om het 

verband tussen de druksprong en de beginflow vast te leggen. Bij 

de experimenten zijn zowel boven als onder de centrumbeginflow 

twee metingen gedaan. De laagste waarde was 3,8 i/min, de hoogste 

8,4 t/min. 

3. Variatie van de wanddikte van de slang 

Door de wanddikte te varieren, verandert de kompliantie van de 

slang in evenredige mate. Bij het varieren van de wanddikte is 

volstaan met twee meetwaarden: de wanddikte van een enkele slang 
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(centrumsituatie) en de wanddikte van een dubbele slang. 

4. Variatie van de afstand tussen meetplaats en blokkering, 

De theorie is erop gericht om verschijnselen dicht bij de blokke

ring te beschrijven. In paragraaf 5.2.2 punt 4, is opgemerkt dat 

met de theorie geen variaties beschreven kunnen worden binnen een 

afstand d van de afsluiting. Daarom, en vanwege de inklemeffekten 

bij de afsluiter, werd als centrumsituatie een afstand van 2,5 cm 

gekozen. Variatie van de meetplaats is zinvol omdat zo de voort

plantingssnelheid van de druk- en flowgolven kan worden bepaald, 

Bovendien kan bekeken worden of de vorm van de druk- en flowsprong 

verandert als funktie van de meetplaats. 

De minimale afstand tussen meetplaats en blokkering wordt bepaald 

door de geometrie van de meetinstrumenten, en bedraagt enige milli

meters. De maximale meetafstand is 12,5 cm, De meetafstand wordt 

gevarieerd met intervallen van 1,25 cm, 

Om een indruk te kunnen krijgen van de grootte van de golfvoort

plantingssnelheid als funktie van de kompliantie, wordt niet alleen 

vanuit de centrumsituatie de meetplaats gevarieerd, maar bovendien 

vanuit de situatie met 2 slangen om elkaar heen. 

5. Variatie van de viskositeit. 

1.i De viskositeit bepaalt de weerstandsterm in de vergelijkingen. 

Er worden metingen uitgevoerd met water en met water-glycerine

mengsels. Daarbij is de viskositeit in twee stappen opgevoerd van 

10-3 Ns/m2 tot 2,14.10-3 Ns/m2• 

5.2.4 QY~E!!£h!_£~~~~!i~~~!!~!LY!riatie! 
In tabel 5.2 zijn de waarden van de parameters in de centrum.situatie 

en van de variaties daaromheen samengevat: 



-5.7-

variabele cent rum- kleinste grootste 
situatie waarde waarde 

begindruk 3 3 3 
po 3, 96. 10 3,1.10 4,6.10 

-4 -4 -4 beginflow qo 1,0.10 0,6.10 1 ,4.10 
-4 -4 -4 

wanddikte h 1,3.10 1 ,3.10 2,6.10 

afstand meetr-
-2 -2 -2 

x 2,5.10 0 ,3. 10 12,5.10 
plaats 

viskositeit 1,0.10-3 -3 -3 
n 1 ,0.10 2,1 .. 10 

1,0~10~ 
·. 

dichtheid p 

beginoppervlak A 
-4 

2,7.10 
0 

4. 10-8 komp liantie c 
0 

Tabel 5.2: Waarden van de parameters in de aentPWT1situatie, 

en van de variiaties- daarop. 

dimensie 

N/m 2 

3 m /s 

m 

m 

~s/m 
2 

kg/m 3 

2 m 
3 2 m s /kg 

Voor het meten van de variabelen die in paragraaf 5.2.1 genoemd zijn, 

moeten geschikte meetmethoden gekozen worden. De meetmethoden voor de 

tijdsafhankelijke variabelen druk, flow en doorsneeoppervlakte zijn reeds 

genoemd in paragraaf 3.4 bij het bespreken van de meetopstelling. In deze 

paragraaf zal wat dieper worden ingegaan op het werkingsprincipe. 

1. Meetmethode voor meting begindruk. 

De begindruk wordt gemeten met een kathetertipmanometer (Mikro-Tip 

Pressure-transducer, merk Millar, model PC 350). In figuur 3.5 is te 

zien hoe de katheter in de opstelling gepositioneerd is. De begindruk 

p0 wordt gemeten in de buurt van de plaats van blokkering. De werking 

van deze kathetertipmanometer is gebaseerd op het meten van de weer-

s tandsverandering van de rekstrookjes in het membraan van de opnemer, 

door middel van een bru~ van Wheatstone. De met deze opnemers te meten 

maximale druk bedraagt 400 mm Hg en de frekwentierespons loopt tot 

20 kHz. 
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2. Meetmethode voor de beginflow. 

De beginflow wordt gemeten met een extrakorporale elektromagnetische 

flowmeter (Transflow 601 System, merk Skalar) met een inwendige dia

meter van 18 mm. Deze flowmeter is tussen het instroomblok en het 

begin van de slang geplaatst zie figuur 3.2 en 3.6). De kalibratie

waarde van de flowmeter is 20 liter per minuut. 

De werking van een elektromagnetische flowmeter is gebaseerd op het 

principe dat ladingdragers in een geleider, die zich in een magneet

veld beweegt, een Lorentzkracht ondervinden, waardoor een scheiding ---o:" 

van positieve en negatieve ladingdragers ontstaat (zie Metingen in de 

Genneskunde 2). Deze gescheiden ladingen veroorzaken een elektrisch 

veld dat aanleiding geeft tot een potentiaalverschil. Dit verschil is 

rechtevenredig met de snelheid van de geleider, en meetbaar met twee 

in probe aangebrachte elektroden. Voorwaarde voor deze meetmethode is, 

dat er ladingdragers in de vloeistof zitten. Daartoe wordt in de meet

opstelling zout aan het water toegevoegd (een handvol op 10 liter water 

of water-glycerine-mengsel). 

De waarde van q0 wordt digitaal in liters per minuut weergegeven, met 

een cijfer achter de komma. De frekwentierespons van de flowmeter be

draagt ongeveer 0-100 Hz. 

3. Meetmethode voor de wanddikte. 

De wanddikte wordt met een schuifmaat opgemeten. Daarbij worden vijf 

slangen op elkaar gelegd, zodat tien maal de wanddikte gemeten wordt. 

Hiervan wordt een tiende deel als wanddikte genomen. 

4. Methode om de meetplaats te bepalen. 

De meetplaats is af te leiden uit de positie van de katheterhouder. Deze 

steekt rechts uit het uitstroomblok (zie figuur 3.2 en 3.5). Achter de 

katheterhouder is een meetlatje aan het uitstroomblok aangebracht. Met 

behulp van een afleeshulpstukje dat op de katheterhouder gelijmd is, 

is de positie van de katheterhouder eenduidig af te lezen op het meet

latje. Voor de slang in de opstelling wordt aangebracht, wordt de 

katheterhouder met katheter erin (zie figuur 3.7) op zijn plaats gebracht, 

met het ringetje in sluitpositie (zie figuur 3.3). Dan kan bepaald 

worden wat de relatie is tussen de meetplaats en de af te lezen waarden 

op het meetlatje. De wandverplaatsingsmeter (zie punt 11. van deze para

graaf) moet zo worden opgesteld dat hij de wandverplaatsing meet op de-
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zelfde afstand x als waar de druk (of de flow, zie punt 10) gemeten 

wordt. Ook de positie van de wandverplaatsingsmeter kan eenduidig 

worden afgelezen met behulp van een meetlat aan de opstelling, en een 

afleeshulpstukje aan het statief waaraan de wandverplaatsingsmeter is 

bevestigd. 

5. Meetmethode voor de viskositeit van de vloeistof. 

Voor het meten van de viskositeit wordt een zogenaamde viskometer ge

bruikt. Een viskometer werkt volgens het principe dat de tijd die een 

bepaalde hoeveelheid vloeistof nodig heeft om onder invloed van de 

zwaartekracht een capillair te passeren, evenredig is met de viskositeit 

van de vloeistof. Er kunnen geen absolute waarden mee bepaald worden, 

maar wel bijvoorbeeld de relatieve viskositeit ten opzichte van water. 

De viskositeit van water is bekend. 

6. Meetmethode voor de dichtheid van de vloeistof, 

De dichtheid van de vloeistof wordt niet rechtstreeks gemeten. Ze wordt 

afgeleid uit gegevens over de volumeverhouding van de komponenten van 

het vloeistofmengsel, en de (gegeven) dichtheid van elke komponent. 

7. Meetmethode voor het beginoppervlak van de slangdoorsnede. 

Het beginoppervlak wordt met een schuifmaat gemeten. Daarbij wordt de 

horizontale diameter van de slang gemeten. Als daar twee maal de wand

dikte van afgetrokken wordt, geeft dat de inwendige diameter. Het slang

oppervlak wordt als een cirkel beschouwd (uit metingen volgt dat de 

vertikale diameter 0,5 a 1% kleiner is dan de horizontale diameter), en 

is te berekenen uit de gemeten diameter. 

8. Meetmethode voor de kompliantie. 

Voor het meten van de kompliande wordt gebruik gemaakt van de meetmethode 

die in figuur 5.3 is weergegeven 

-A~!-

iiJ = -- - ---m.eetbuis met straal r 

.+--i--+! 

Figuur> 5.3 : IZZustratie bij methode om de kompliantie van een 

slang met Zengte t te meten 
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De kompliantie wordt per lengteeenheid gegeven door de volumeverandering 

ten gevolge van een drukverandering, gedeeld door die drukverandering, 

en door de lengte t van de slang. De volumeverandering wordt gegeven 

door ~r2 (~h - ~g). De drukverandering volgt uit ~g : het gemeten aantal 

centimeters geeft de drukverandering in cm H2o. 
De kompliantie kan gemeten warden terwijl de slang in de opstelling zit. 

Via kraan T5 (zie figuur 3.2) is een dikwandige slang aan de opstelling 

bevestigd met een veel kleinere kompliantie dan de dunwandige slang in 

de opstelling. De hoogteverschillen die in figuur 5.3 warden aangegeven, 

kunnen warden af gelezen op een meetlint dat op een statief bevestigd is 

(zie de overzichtsfoto op pagina 3.14). Met behulp van dat meetlint kan 

ook de absolute druk bij kompliantiemeting bepaald worden. Deze meet

methode biedt dus de mogelijkheid om het verband tussen kompliantie en 

druk (statisch) te meten. 

9. Methode voor meting van de druk als funktie van de tijd. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de in punt 1. genoemde kathetertip

manometer. Deze kan variaties in de tijd volgen tot 20 kHz, zodat hij 

bruikbaar is voor het meten van het drukverloop in de tijd. 

10. Meetmethode voor meting van de vloeistofsnelheid als funktie van de tijd. 

De tijdsafhankelijke snelheid wordt gemeten met een zogenaamde elektro

magnetische bloedstroomsnelheidsmeter (Transflow 601 System, merk Skalar); 

Dit is een katheter met een element dat de vloeistofsnelheid meet op een 

plaats (midden kanaal). Het meetprincipe is hetzelfde als bij de eerder 

besproken extra-korporale elektromagnetische flowmeter, alleen zijn nu 

de elektroden op de katheter aangebracht. De kalibratiewaarde is 100 

cm/sek. 

Voor de bepaling van de momentane flow dient nog een relatie gelegd te 

worden tussen de snelheid in het midden van het kanaal en de flow. Deze 

relatie wordt bepaald door de vorm van het snelheidsprofiel en is voor 

de stationaire situatie empirisch bepaald uit de gemeten waarden van 

snelheid en flow. Aangenomen wordt dat zij niet verandert onder instati

onaire kondities. 

11. Methode voor het meten van de wandverplaatsing. 

De wandverplaatsing wordt gemeten met een Fotonic Sensor (type KD 100 

van MT!}. De werking ervan is gebaseerd op de intensiteitsmeting van 
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door de wand gereflekteerd licht. Omdat de reflektie afhankelijk is 

van het reflekterend materiaal, moet de Fotonic Sensor geijkt worden 

voor de slang. In appendix F is de ijkkurve weergegeven. De frekwentie

respons van de opnemer bedraagt ongeveer 50 kHz. 

Voor de relatie tussen wandverplaatsing en doorstroomoppervlak wordt 

er van uitgegaan dat het oppervlak cirkelvormig is (zie ook punt 7.), 

en dus kwadratisch met de diameter toeneemt. Daar de onderkant van de 

slang op een tableau rust (zie foto bovenaan pagina 3.14) en de ver

plaatsing van de slang aan de bovenkant gemeten wordt, is de experimen

teel gevonden wandverplaatsing gelijk aan de diameterverandering. Voor 

kleine uitwijkingen in vergelijking met de 

oppervlakteverandering gelijk aan : !. (d + 
4 

diameter is de relatieve 

Van de meetapparatuur die gebruikt wordt om de dynamis.che va.riabelen 

(de druk, de flow en de wandverplaatsingl te ll}eten, wordt de uitgangs

spanning op een instrumentatierecorder (HP 3968A) opgenomen. Daarbij 

wordt gelijktijdig het signaal van een timer opgenomen. Deze geeft elke 

O, 1 sekonde een puls • . ·Bovendien wordt het signaal van de beginflow vast

gelegd. De zo geregistreerde meetwaarden worden daarna op een UV-schrijver 

(Honeywell 1858 visicorder) uitgeschreven, zodat de meetsignalen zover 

uitgerekt kunnen worden als nodig is om ze goed af te kunnen lezen. Ook 

de ijksignalen worden geregistreerd en uitgeschreven. Met behulp van een 

meetlatje kan uit de ijksignalen en uit de meetsignalen worden opgemeten 

hoe groot bijvoorbeeld de sprong in de druk en in de wandverplaatsing is. 

De tijdschaal wordt aangegeven door de pulsjes van de timer. Daardoor kan 

de tijdsduur tussen twee momenten gemeten worden, bijvoorbeeld de tijds

duur tussen de druksprong en de eerste reflektie. De frekwentieinhoud van 

de recorder en de schrijver zijn groot genoeg om de meetsignalen onvervormd 

weet' te geven. 

Voor alle andere variabelen wordt de gemeten waarde in het bijbehorend ~ 

logboek genoteerd. 
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5.3 Resultaten 

In deze paragraaf wordt beschreven wat de resultaten van de metingen zijn. 

Eerst wordt ingegaan op de centrumsituatie. We zullen nagaan wat de invloed 

van de andere variabelen op het druk-flow-wandverplaatsingsgebeuren is, en 

deze invloed vergelijken met de theoretische voorspelling. Alvorens dit te 

doen wordt ingegaan op de bepaling van de kompliantie, zoals die uit de 

experimenten volgt. 

In dit hoofdstuk hebben niet genoemde variabelen de waarde van de centrum

situatie. 

In figuur 5.4 zijn de geregistreerde meetsignalen weergegeven voor druk, 

flow en wandverplaatsing voor het experiment in de centrumsituatie. 

[mm] 

20,0 

19,0 

5. 1 o3 

4. 10 3 

[cm/ s] 20 , 

a, 

wandverplaatsing 

druk 

flow (snelheid) 

~~~~..-- tijqsas met intervallen 
van 0,1 sekonde 

Figuur 5.4 : Meting in de aentrumsituatie. 
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Zodra de flow nul wordt, treedt er een sprong op in de druk en de 

wandverplaatsing, De grootte van de druksprong is 6,8.102 N/m2 bij een 

begindruk van 3,96.103 N/m2• De sprong in de wandverplaatsing is 0,85 

mm bij een begindiameter van 18,6 mm. Na enige tijd treedt er nog een 

sprong op. Deze is het gevolg van de reflektie van de drukgolf aan het 

eind van de slang. De helling van de tweede sprong is minder steil dan 

die van de eerste, In de registratie van de wandverplaatsing is een piek 

te zien voor het eigenlijke experiment. Deze piek wordt niet veroorzaakt 

door beweging van de slangwand, maar door reflektie aan het passerende 

ringetje, Dit heeft een hogere reflektiekoefficient dan de slang (en het 

water). Bij het interpreteren van bet flowverloop moet men zich realiseren, 

dat er feitelijk snelheid gemeten wordt, op een bepaalde plaats in de 

slang. Die snelheid blijkt ten gevolge van de klepsluiting door nul heen 

te gaan voordat hij weer nul wordt, 

De op basis van de theorie verwachte drukverhoging is 8,0.102 N/m2, de 

bijbehorende diametervergroting is 1,47 mm. Bij de berekening hiervan 

is voor C en voor A de waarde bij p + ~~p (uit figuur 5.5 en 5.6) in-o 
gevuld. Voor het berekenen van de diametervergroting is ook de begin-

diameter nodig. Deze wordt berekend uit het oppervlak bij p=p , De ge
o 

meten druksprong en diametersprong zijn kleiner dan theoretisch voor-

speld wordt. 

De golfvoortplantingssnelheid a kan berekend worden door de door de golf 

af te leggen afstand te delen door de tijd tussen de druksprong en de 

eerste reflektie. De zo berekende waarde van a is 2,7 !. 0,1 m/s, In de 

theorie wordt a gegeven door : \/Af pC~ Als hierin de waarden van A en C 

worden ingevuld die bij de begindruk plus de druksprong gemeten zijn 

(zie figuur 5.5 en 5.6), dan volgt daaruit data= 2,2 m/s, Dit is 

duidelijk lager dan de gemeten a. 

U.it de metingen is op te maken hoe groot de sluitingstijd van de klep is. 

Hiertoe wordt van een druksprong die zo dicht mogelijk bij de klep ge

meten is, de breedte (in de tijd) gemeten. Deze blijkt minder dan 0,01 

sekonde te bedragen. Dit bevestigf de schatting op blz. 3.9, en voldoet 

aan de eis die vanuit de theorie aan de sluitingstijd gesteld wordt , 

(paragraaf 3.2.3), 

De vloeistofsnelheid voor het experiment is 18 cm/s. Dit komt overeen 

met een flow van 10-4 m3/s. 
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De begindruk p beinvloedt het doorsnedeoppervlak A van de slang, en 
0 

daarmee ook de inertantie M (= p/A) en de kompliantie C (=~A/op). Het 

verband tussen het doorsnedeoppervlak en de druk, statisch gemeten, is 

weergegeven in figuur S.S. 

2.9 

2.~ 
P [I o3 

N/m2] 

1,-----------~
J,O 

Figuur 5.5 : reZatie doorsnedeoppervZak en druk. 

Dit verband lijkt kwadratisch. Dit is in overeenstennning met de resultaten 

in figuur S.6, waar de kompliantie (C = 0A/ap) lineair van de druk lijkt 

af te hangen. 

enkele slang 

• : experimenteel 

t t. ... x : ui t materiaalproeven 

+ 

• t· ++ 

t++ 
A : "dynamisch" 

5 b 

Figuur 5.6 : reZatie kompZiantie-druk voor enkeZe en dubbeZe sZang. 



-5. 15-

Uit vergelijking (2.29) en (2.30) is af te leiden dat de kompliantie 

voor de stationaire situatie gegeven wordt door 2r A /E 1h. Als hierin 
0 0 

voor E1 de waarde van c uit (4.23) wordt ingevuld, en voor de andere 

variabelen de waarde bij de beschouwde druk, dan kan een ander 

verband tussen C en p bepaald worden. Dit is weergegeven in figuur 5.6. 

De gemeten kompliantie varieert meer met de druk dan door de materiaalproeven 

voorspeld wordt. 

De kompliantie kan ook bepaald worden door de gemeten oppervlaktesprong 

tegen de gemeten druksprong uit te zetten. De daaruit berekende kompliantie 

is weergegeven in figuur 5.6. De aldus bepaalde kompliantiewaarden zijn 

lager dan .de statisch gemeten kompliantiewaarden. Een reden hiervoor 

kan zijn, dat visko-elastische effekten in de slangwand een rol gaan 

spelen, omdat deze meting een min of meer dynamisch karakter heeft. 

We gaan nu de grootte van de druksprong bekijken bij een variatie van de 

begindruk, c.q. kompliantie. In figuur 5.7 is de druksprong tegen de 

begindruk uitgezet. Bij toenemende druk neemt de sprong af. 

10 

5 

0 

1 
lp .. 102 

IN/m 2l 

experimenteel 

2 

)( 

x 
t t )( 

t K 
l( 

t t x 
t 

verband T 

3 4 

theoretisch verband 

5 

Figuur 5.7 : ReZatie druksprong-begindruk. 
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In de theorie hangen de druksprong en de begindruk samen via de inertan~ 

tie M en de kompliantie C, bij konstante beginflow. De begindruk heeft 

zowel op M als op C invloed, via zijn invloed op het doorsnedeoppervlak A, 

zeals weergegeven in de figuren 5.5 en 5.6. In figuur 5.7 zijn tevens de 

theoretisch voorspelde waarden van de druksprong weergegeven, voor een 

aantal waarden van de begindruk, uitgaande van vergelijking (2.2) en de 

bij p
0 

+ !Ap behorende waarden van M en C. De overeenstemming is redelijk. 

De invloed van de beginflow op de druksprong is weergegeven in 

figuur 5.8. 

, •j 

I 
x: m.b.v. theorie It 

6p 

[ 102Nl~/J 
)I 

}< 

J( •:experiment. 

)( + 
t 

-5 3 q [10 m /s] 

4 6 10 12 14 '6 

Figu'Ul' 5.8 : ReZatie druksprong-beginfZow. 

De druksprong neemt dus toe bij toenemende beginflow. 

De druksprong en de beginf low zijn volgens de theorie gekoppeld via de 

impedantie z = VMfC. Als voor A (uit M=p/al en C de waarden worden 

ingevuld bij de drukwaarde halverwege de druksprong (dus p +!Ap) zoals 
' 0 

die zijn af te lezen uit figuur 5.5 en 5.6, dan is Ap op basis van de 

theorie te berekenen. De zo berekende punten zijn als kruisjes weerge

geven in figuur 5.8. De overeenstemming tussen theorie en experiment 

is redelijk. 
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5.3.6 Variatie van de wanddikte -------------------------
De wanddikte heeft invloed op de kompliantie, en daarmee op de druk

sprong en op de golfvoortplantingssnelheid van de slang. De kompliantie 

van de dubbele slang als funktie van de druk is in figuur 5.6 te zien. 

Bij een variatie van een faktor twee in de wanddikte wordt de kompliantie 

dus meer dan twee keer zo klein. In de centrumsituatie is de verschil

faktor van de kompliantiewaarden gelijk aan 3.7. Volgens de theorie is 

de kompliantie slechts omgekeerd evenredig met de wanddikte. De wand

dikteverandering heeft echter invloed op het doorsnede-oppervlak, dat 

op zijn beurt weer de kompliantie beinvloedt. 

De relatie tussen doorsnede-oppervlak en druk is voor de dubbele slang 

niet gemeten. Het is aannemelijk dat dit verband net als bij de enkele 

slang kwadratisch is, maar dat de kronune lager ligt dan die van de 

enkele slang (figuur 5.5). 

Uitgaande van de formule voor de kompliantie (vergelijking 2.32) en de 

verschilfaktor 3.7 in kompliantie voor de situaties met enkelvoudige 

en dubbele slangdikte, wordt een oppervlakteverschilfaktor 1,5 gevonden. 

De druksprong die met dubbele slang in de centrumsituatie gemeten is, 
2 2 bedraagt 11,3.10 N/m. De bijbehorende diametervergroting is 0,44 nun, 

zie figuur 5.9. 

d[mn] 

20,0 

19,0 ~ ~ 
2 p[N/m ] 

5.103 

h = 0,13 mn h = 0,26 nnn 

Figuur 5.9: InvZoed van variatie van de wanddikte. 
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Deze druksprong is 1,7 maal zo groat als de sprang bij enkele slang. 

De diametervergroting bij dubbele slang is half zo groat als die bij 

enkele slang, 

In de theorie (vergelijking 2.8 en 2.20) veroorzaakt een verdubbeling 

van de wanddikte door beinvloeding van A en C een vergroting van de 

sprang met een faktor 2.36. De zo bepaalde vergrotingsfaktor is grater 

dan de experimenteel bepaalde verandering van de druksprong. 

De golfvoortplantingssnelheid voor dubbele slang blijkt bij de experi

menten 4,2 m/s te bedragen. In theorie is de golfvoortplantingssnelheid 

afhankelijk van de wanddikte via de beinvloeding van M en C door de 

wanddikte. Door vergelijking van de waarden voor M en C voor enkele en 

dubbele slang blijkt dat de golfvoortplantingssnelheid voor dubbele 

slang 1,57 maal zo groot moet zijn als die voor enkele slang. Dever

houding in de gemeten waarden is 1,56. Dit stemt goed met de theorie 

overeen. 

5.3.7 Y~Ei~!!~-Y~~-~~-~!ete!~!! 
Het varieren van de meetplaats geeft de mogelijkheid om na te gaan 

of de druksprong als funktie van de plaats afneemt, dus of er demping 

optreedt, Bij het opmeten bleek de druksprong echter niet te verande-
2 2 ren, maar steeds de waarde 6,8.10 N/m te hebben. 

De vorm van de sprang in de druk en de wandverplaatsing blijkt wel wat 

te veranderen als de meetafstand toeneemt: de helling van de sprang 

wordt iets minder steil, en de scherpe hoek aan het eind van de sprang 

verdwijnt (zie figuur 5.9). 

~p I 
x = 1 ,25 cm x a 8,75 cm 

Figuur 5.10: Meting in aentrumsituatie, atteen de meet

afs tand varieert. 
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Op grond van de theorie is te verwachten dat de sprong in de druk 

en de wandverplaatsing zich onvervormd voortplanten, tenzij er viskeuze 

of visko-elastische demping optreedt. Bij viskeuze demping neemt de 
\ 
.1 grootte van de sprong af als funktie van de plaats. Bij visko-elastische 

demping wordt de "bovenkant" van de sprong, ongeacht de meetplaats, af

gerond (zie figuur 2.4). Het verschijnsel dater pas na verloop van tijd 

afronding optreedt, zoals in figuur 5.10 te zien is, kan dus niet toe

geschreven worden aan viskeuze of visko-elastische effekten. 

5.3.8 Variatie van de viskositeit ---------------------------
De viskositeit bepaalt de weerstandstetJll in de theorie. In figuur 5.11 

zijn de experimentele resultaten getoond bij een variatie in de visko

siteit. Het blijkt dat de vorm van de sprong hetzelfde blijft. De 

grootte van de sprong blijkt echter duidelijk groter te zijn bij de me

ting met hogere kompliantie. 

~d 

Ap I 

Tl = I0-3 kg/ms -3 
Tl= 2,14.JO kg/ms 

Figuur 5.11: Meetresuitaten bij versahiZZende viskositeits

waarden. 

Uit de theorie blijkt dat verhoging van de viskositeit kan leiden tot 

een afname van de sprong in de tijd (ca. 1% in het meetgebied). Deze 

demping is zo klein dat hij niet in de experimentele resultaten geve

rifieerd kan worden. 
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Het effekt dat in figuur 5.11 te zien is, toename van de spronggrootte• 

is theoretisch niet vanuit een variatie in viskositeit te verklaren. 

5.4 Konklusies en diskussie 

5.4.1 Konklusies ---------
- De vorm van bij kleine meetafstand gemeten krommen voldoet aan de 

vorm die vanuit de theorie voorspeld wordt voor het geval er geen 

visko-elastische demping optreedt. Dat wil zeggen dat bij een stap

vormige flow-verlaging inderdaad een stapvormige toename van de druk 

en de diameter gemeten wordt. 

- Voor de centrumsituatie is de gemeten druksprong (6,8.102 N/m2) kleiner 

dan de berekende (8,0.102 N/m2), terwijl de gemeten diameterverandering 

(t,47) ook kleiner is dan de berekende waarde (0,75 mm). 

- Voor de centrumsituatie is de gemeten golfvoortplantingssnelheid van 

een enkele slang (2,7 m/s) een faktor 1,2 hoger dan de op basis van 

theorie berekende waarde (2,2 m/s). 

- De golfvoortplantingssnelheid in een dubbele slang blijkt bij de expe

rimenten 1,56 maal zo groot te zijn als de golfvoortplantingssnelheid 

in een enkele slang. Theoretisch moet deze verhouding 1,57 zijn. 

- De sluitingstijd van de klep in de experimenten blijkt minder dan 0,01 

seconde te bedragen. Hiermee wordt voldaan aan de eis die in de theorie 

aan t gesteld is. s 
- De experimenteel bepaalde kompliantie van zowel de enkele als de dubbele 

slang neemt lineair toe met de druk. 

- De kompliantie van de dubbele slang is in de centrumsituatie 3,7 maal 

de kompliantie van de enkele slang. 

- Bij toenemende begindruk (en dus toenemende kompliantie) neemt de druk

sprong af. De met behulp van de theorie berekende druksprong is wat 

grater, maar neemt even snel af met de druk. 

- Een toename in de beginflow veroorzaakt een toename in de iruksprong. 

De relatie die met behulp van de theorie voor de beginflow en de 

druksprong te bepalen is, vertoont grote overeenkomst met de gemeten 

waarden. De theoretische kurve ligt iets hoger dan de experimentele 

kurve. 

- Verdubbeling van de wanddikte verkleint het doorstromingsoppervlak en 
I 

de kompliantie. De druksprong wordt daardoor grater, en de sprang in 

de diameter kleiner. De gemeten toename van de druksprong (l,7x) is 

kleiner dan de theoretisch voorspelde toename (2,36x). 
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- De vorm van de gemeten sprong in de druk en de diameter verandert 

als funktie van de meetplaats van een stapvorm met twee scherpe 

hoeken (vlakbij de afsluiter)naar een stapvorm met een afgeronde 

bovenhoek (op enige afstand daarvan). De grootte van beide 

sprongen is konstant bij variatie van de plaats in het meetgebied. 

- Verhoging van de viskositeit resulteert in druk- en diametersprongen 

die gelijkvormig maar groter zijn. 

5.4.2 ~~~!~~~!~~~righed~~ 

De resultaten van de experimenten kunnen beinvloed worden door fouten 

bij het meten, het registreren en het aflezen van de meetsignalen. 

De begindruk wordt gemeten met een kathetertipmanometer. De onnauwkeu

righeid daarvan ten gevolge van drift in de tijd is ca. I mm Hg per 

10 minuten. De waarde van de begindruk wordt afgelezen op een digitale 

voltmeter en op drie cijfers afgerond opgeschreven. 

Bij het bepalen van de sprong in de druk is de onnauwkeurigheid in het 

aflezen van de uitgeschreven meetresultaten zo groot dat wordt aange

nomen dat meet- en registratiefouten hierbij te verwaarlozen zijn. 

Ook de drift wordt verwaarloosd omdat de drukverandering erg snel is. 

Op het meetsignaal zit een ruisband. De gemiddelde waarde daarvan 

wordt als meetwaarde beschouwd. De totale fout die optreedt bij het 

'bepalen. van de meetwaarden en het meten van de afstand daartussen 

wordt geschat op I mm op de lineaal. Dit komt overeen met een onnauw

keurigheid van 60 N/m2 in de druksprong. Deze waarde is in de figuren 

5.7 en 5.8 aangegeven. 

De slangdiameter wordt bij statische kompliantiemeting gemeten met 

een schuifmaat. De fout hierin bedraagt 0,1 mm. Dit is niet de onnauw

keurigheid van de schuifmaat. Deze fout is geschat uit bet feit dat je 

niet precies voelt en ziet wanneer de scbuifmaat de slang aan twee 

kanten raakt zonder de slangwand in te duwen. De fout in de straal is 

dan 0,05 mm. Deze onnauwkeurigbeid is doorberekend in figuur 5.5. 

De onnauwkeurigbeid in bet bepalen van de wandverplaatsing wordt be

paald door bet ijken van de opnemer. Bij bet positioneren van de 

wandverplaatsingsopnemer wordt de afstand tussen de probe en de slang 

gemeten met een meetlint. De £out daarbij is 0,5 mm. 

Voor de sprong in de wandverplaatsing geldt een soortgelijk verbaal 

als voor de sprong in de druk. Dit resulteert in een onnauwkeurigbeid 

van O,J mm in de diameterverandering. 
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De beginflow wordt gemeten met een elektromagnetische flowmeter. 

De grootte van de flow wordt in twee cijfers gegeven. De absolute 

fout is dan 0,5 liter per minuut, ofwel 8.10-6 m3/s. 

De wanddikte van de slang wordt gemeten met een schuifmaat. Er wordt 

een stapeltje van vijf slangen (uit een partij) op elkaar gemeten. 

De wanddikte is dan eentiende van de gemeten dikte van het stapeltje, 

waarbij wordt aangenomen dat alle slangen dezelfde wanddikte hebben. 

De fout in de wanddikte is dan 0,005 mm. 

Bij het instellen van de meetplaats kan naar schatting een fout van 

0,7 mm gemaakt warden. Het stukje katheter dat uit de katheterhouder 

steekt kan 0,5 mm meer of minder zijn dan gewenst is, en de aflees

onnauwkeurigheid van de positie van de katheterhouder op een meetlatje 

is 0,5 mm. Voor de positie van de wandverplaatsingsopnemer geldt dat 

ook een afleesonnauwkeurigheid van 0,5 mm. 

De onnauwkeurigheid bij het meten van de viskositeit wordt bepaald 

door de onnauwkeurigheid van het vastleggen van de tijdsduur waarin 

gemeten wordt. Deze onnauwkeurigheid wordt uitgemiddeld door een 

serie van vier metingen te doen en daarbij de standaarddeviatie te 

bepalen. 

De viskositeitsmeter meet een relatieve waarde. De uiteindelijke 

waarde wordt verkregen door de gemeten tijdsduur te delen door de 

tijdsduur voor water. De fout in de viskositeit wordt vervolgens be-
-1 -1 

paald met behulp van formule (4.31) en bedraagt 2,14,:: 0,03 kg m s • 

De f out in grootheden, die van de genoemde variabelen afhangen, kan 

bepaald worden met behulp van formule (4.31). Voor de kompliantie 

in de centrumsituatie leverde dat een 95% betrouwbaarheidsinterval 
-8 3 2 

op van 0,3.10 ms /kg. 

5;4.3 ~!!~~!!ie 

In figuur 5.4 is te zien dat de gemeten vloeistofsnelheid door nul 

heenschiet, en vervolgens als een gedempte trilling om nul beweegt. 

Dit wil niet zeggen dat de totale flow ook om zou keren. Het is waar

schijnlijker dat de totale flow inderdaad nul wordt, maar dat ten 

gevolge van grenslaageffekten de stroming midden in het kanaal niet 

plotseling stilstaat. 
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De kompliantie voor enkele slang is op twee manieren experimenteel 

bepaald: uit statische metingen, en uit de verhouding van de opper

vlaktevergroting en de druksprong bij de experimenten. De laatste 

manier geeft duidelijk lagere waarden dan de eerste waarden (figuur 

5.6). Dit kan het gevolg zijn van het min of meer dynamisch karakter 

van de tweede methode. Wellicht spelen visko-elastische effekten bij 

die meting een rol, zodat bij gelijke steilheid van flank de gemeten , 

druk- en diametersprong de gemeten kompliantie afneemt ten opzichte 

van de statische waarde (vergelijking 2.32). 

Als de zo bepaalde kompliantiewaarde wordt gebruikt om theoretische 

relaties numeriek te bepalen, dan worden de voorspellingen vanuit de 

theorie voor de druksprong hoger en voor de diametersprong lager 

(in de centrumsituatie). De afwijking tussen theorie en experiment 

voor de druksprong neemt daardoor toe, en voor de diametersprong 

neemt die afwijking af. 

De afwijking in spronggrootte van druk en diameter is dus niet vanuit 

het verschil tussen statisch en "dynamisch" bepaalde kompliantie te 

verklaren. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de afwijking is. 

De gemeten golfvoortplantingssnelheid (2,7 m/s) wordt bij de resul

taten vergeleken met de berekende waarde (2,2 m/s), waarbij voor 

de kompliantie en het oppervlak waarde zijn gebruikt die gemeten zijn 

bij de statische druk plus de druksprong (zie figuur 5.5 en 5.6). 

De drukgolf plant zich echter op de heenweg voort door een gebied met 

de begindruK en komt na de reflektie terug door een gebied met een 

druk die gelijk is aan de begindruk plus de druksprong. Dit effekt 

kan min of meer verrekend worden door voor A en C de gemeten waarde 

bij de druk plus de halve druksprong in te vullen bij de berekening 

van a. Dit levert een waarde op van 3,2 m/s. De gemeten golfvoort

plantings~nelheid ligt midden tussen de twee berekende waarden in. 

Bij variatie van de begindruk blijkt de druksprong die met behulp van 

de theorie uit de gemeten A ~ p en C ~ p relaties bepaald is wat 

groter te zijn dan de gemeten druksprong. Dit was al gekonstateerd 

voor de centrumsituatie. 

Bij het verband tussen druksprong en beginflow treedt hetzelfde 

verschijnsel op. 

De afronding van de vorm van de sprong in de druk en diameter kan 

het gevolg zijn van het feit dat de kompliantie frekwentie-afhanke-
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lijk is. De verschillende frekwentiekomponenten die in de druk

sprong voorkomen hebben dan een verschillende golfvoortplantings

snelheid. Vooral voor hogere frekwenties speelt dat effekt een rol. 

In figuur 5.10 is de gemeten sprong in de diameter bij een meetaf

stand van 8,75 cm groter dan bij een meetafstand van 1,25 cm. Dit 

wordt veroorzaakt door inklemeffekten bij de afsluitplaats. Vanaf 

x = 2,5 cm heeft de sprong in de wandverplaatsing dezelfde waarde 

als bij x = 8,75 cm. 

De metingen bij een viskositeit n = 2,14.10-3 kg/ms leveren een 

grotere druk- en diametersprong op dan de metingen bij n = 10-3 kg/ms. 

Dit kan niet vanuit de viskositeitsverandering verklaard worden. Ook 

een afwijking in de kompliantie kan niet de oorzaak zijn dat er in 

beide sprongen een vergroting optreedt. 

Een mogelijke verklaring voor het verschijnsel is het feit dat de 

diameter van 'de slang in de tijd wat toeneemt, waarschijnlijk door 

het kontakt met water, of ten gevolge van langdurige belasting. 

Door meting is vastgesteld dat de diametervergroting (zonder druk

verhoging) per dag 0,3 mm bedraagt. Ook is het mogelijk dat de 

glycerine het slangmateriaal aantast. 
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Appenaix A: Oplossing van.lineaire een-dimensionale golfvergelijking. 

Het op te lessen stelsel is: 

-~=M!g_ 
ax at (A. I) 

- 2-g, = c~ 
ax at 

(A. 2) 

ook te schrijven als: 

a2 I is 2....S = -
at2 MC ax2 

(A. 3) 

a2 I a2 
.!..J?. .. - .!..J?. - 2 MC ... 2 
at ax 

(A.4) 

met als beginvoorwaarden: 

p(x,O) = po (A.5) 

q(x,O) = - q 
0 

(A.6) 

en als randvoorwaarde 

q(O,t) = 0 voor t > 0 (A. 7) 

Iedere oplossing van een lineaire golfvergelijking is te schrijven als een 

superpositie van harmonische oplossingen. De algemene oplossing van (A.3) 

heef t de vorm: 

q(x,t) = f (x-at) + g(x + at) (A.8) 

waarin f en g een funktie voorstellen. 

Uit (A.I) en (A.8) is voor (A.4) een algemene oplossing van soortgelijke 

vorm te geven: 

p(x,t) =~ [ f(x-at) - g(x+at)] (A. 9) 



A.2 

In het vervolg wordt gesteld: 

z =~ c (A. 10) 

Z heeft de dimensie van een impedantie en wordt de karakteristieke impedantie 

genoemd. De oplossingen zien er nu als volgt uit: 

q(x,t) = f (x-at) + g(x+at) (A. 11) 

p(x,t) = Z [ f(x-at) - g(x-at)J (A. 12) 

Optellen van (A.II) en (A.12) levert: 

p + Zq = 2 Z f(x-at) (A. 13) 

Hieruit is op te maken dat p+Zq konstant is langs de karakteristiek dx/dt =a 

Als (A.II) van (A.12) wordt afgetrokken, dan geeft dat: 

p - Zq = - 2 Z g(x+at) (A. 14) 

p-Zq is dus konstant langs elke lijn waarvoor geldt dx/dt =-a. Figuur A.I 

toont een grafische weergave: 

D 

0 c 

Figuur A.1: x-t-diagram 

Voor ieder punt D(x,O) -op de positieve x-as geldt: 

(A. IS) 



Voor ieder punt C (O,t) op de positieve t-as geldt: 

q = 0 c 

A.3 

(A.16) 

Bekijk nu een willekeurig punt A(x,t) in het vlak rechts van de x-as en 

boven de lijn x • at. Trek een lijn door A(x,t) met richtingskoefficient -a. 

Kies op deze lijn een willekeurig punt B(x,t) boven de t-as en rechts van 

x-at. De lijnen door A en B met richtingskoefficient a snijden respektieve

lijk de x- en de t-as in punt D en C. Nu geldt voor 

lijn BC: PB + ZqB = p(O,t) 

lijn CD: p(O,t) = p
0 

+ Zq
0 

Uit (A.17), ~A.18) en (A.19) volgt: 

Uit (A.17), (A.19) en (A.20) volgt: 

Vergelijking (A.21) en (A.22) zijn samen te stellen: 

q (x, t) 

p(x,t) 

= - q + q U(t-x/a) 
0 0 

= p + Zq U(t-x/a) 
0 0 

(A. 17) 

(A. 18) 

(A. 19) 

(A. 20) 

(A. 21) 

(A. 22) 

(A. 23) 

Hierin is U de eenheidsstapfunktie: voor t < x/a is U gelijk aan nul, voor 

t > x/a is u gelijk aan een. 

De oplossing van (A.I), (A.2), (A.S),(A.6) en (A.7) wordt dus gegeven door 

(A.23). 



Appendix B: Oplossing van stromingsvergelijkingen met weerstandsterm 

Op te lossen: 

2a-r (~ + a ~) (_+ P + l[c q) at - ax Vi: =-

Beginvoorwaarden: 

p(x,O) = p + 
0 

q(x,O) = - q
0 

2-r 
0 -x 

r 
0 

r 
0 

Hierin is -r de waarde van -r voor q =-q • 
0 0 

Randvoorwaarde: 

q(O,t) = 0 voor t > 0 

Nu geldt voor de afgeleiden in (B.1): 

a a 
(-+a-) at ax -!_I dt langs de lijn met re. = a 

(~t - a ~x) = ddt I 1angs a a de lijn met re. = -a 

re. staat voor riehtingskoeffieient. 

Bij het oplossen van dit probleem wordt een hulpfiguur gebruikt: 

2 ~ 
t 

Figuur B.1: x-t-diagram. 

B. 1 

(B. 1) 

(B.2) 

(B.3) 

(B.4) 

(B.5) 

(B.6) 



B.2 

De lijn met re. = a geeft de plaats van het golffront op een bepaald tijd

stip aan. We gaan nu de situatie in punt 1,2,3 en 4 bekijken. 1 en 3 lig

gen net v66r het golffront, 2 en 4 er net aehter. 2 en 4 hebben dus net 

een druk- en flowsprong aehter de rug. De overgang tussen 1 en 2, en die 

tussen 3 en 4, wordt gevormd door een sprong in de druk (en de flow). Bij 

een sprang heeft de bronterm in (B.1) geen tijd om zijn invloed te laten 

gelden (Weinbaum en Parker, 1975). 

We bekijken nu wat er gebeurt als we langs een lijn met re. = -a van punt 

1 naar punt 2 lopen. Dan geldt: 

(B. 7) 

De bronterm doet niet mee. 

Met (B.3) en (B.4) wordt (B.7): 

(B.8) 

Nu gaan we van punt 2 naar punt 4 langs een lijn met riehtingskoeffieient 

a. Dan geldt volgens (B.1) en (B.5): 

d !M 2a-r 
- (p +V~ q) = -dt C r 

0 

(B.9) 

Door ieder punt op de lijn 2-4 kan een lijn met re. = -a getrokken warden 

die de x-as snijdt. Daaruit is af te leiden dat voor elk punt op de lijn 

2-4 geldt: 

- p +J¥" q = - p - 2-ro x_~ q + K 
c o r c o 

(B, 10) 
0 

met K "' een integratiekonstante. 

Omdat x=at langs de lijn door 2 en 4, kan (B.10) gesehreven warden als: 

2-r 
0 -- at-~ q + K c 0 

Eliminatie van p uit (B,11) en (B,9) levert de volgende vergelijking: 

2... [2~ q + p + 2-ro at +V'lf: q - K] .. 2a-r 
dt C o r

0 
C o r

0 

(B. 11 ) 

(B. 12) 



B.3 

Tot hier toe is het niet nodig geweest te weten welke vorm T heeft. Nu 

moet T naar t geintegreerd worden. Er moet dus nagegaan worden of T van 

t afhangt. 

T kan voor turbulente stroming beschreven worden door (zie Fysische Trans

port Verschijnselen): 

T = 

met A = weerstandskoefficient. 

Stel nu: 

met B = 

2aT -= 
r 

0 

a .A p 

4 r A2 
0 

2 2a A p q 

8 r A
2 

0 

2 • B.q 

(B. 13) 

(B. 14) 

(B. 15) 

Invullen van (B.14) in (B.12) geeft (met weglaten van de konstante termen 

die naar t gedifferentieerd worden en dus 'nul opleveren: 

(B. 16) 

Van de tweede term kan direkt de afgeleide genomen worden: 

d -tM" 2 2 
- (2 V !; q) = B q - B q 
dt c 0 

(B. 17) 

Integratie van (B.17), waarbij q over lijn 2-4 loopt (zie figuur B.1) geeft: 

3.~ B C J
q 

0 

·~2 ~ 
B q

0 
C 

0 

_d~qi....-..,._ = t 
2 2 q -q 

0 

J

q/qo 
du 
~ =t 
1-u 

De oplossing van deze integraal is: 

q = - q tanh 
0 

B q t 
0 

2\jg c 

(B.18) 

(B.19) 



Kombinatie van (B,11) en B.19) geeft als oplossing voor p: 

2T . fM 
p = p

0 
+ --2. +y;,;; q (1- tanh 

r C o 
0 

B q t 
o ) - K 

2VMfC 

(B.19) en (B.20) geven de waarde van pen q (voor t > O) voor elk punt 

rechts van de lijn met re.= a in figuur B.l, 

B.4 

(B. 20) 

Op t = 0 en x = 0 moet (B.20) overeenkomen met (A.21) zodat de integratie

konstante K gelijk aan nul is. 

Op t = 0 is de druksprong precies gelijk aan VMJC q , voor toenemende t 
0 

vermindert de druksprong, en wel volgens (1-tanh t/T), metals karakteris-

tieke tijd: 

8 r 
0 

=-
>. u 

Het verloop van tanh y is gegeven in figuur B.2: 

1 tanh y 

0,5 

0,5 I,O~ 
y 

Figuur B.2: Het verioop van tanh y. 

Het drukverlies ten gevolge van de schuifkracht kan warden afgeschat als 
-r o•· '- en u bekend zijn. Waarden uit de experimenten zijn (zie hoofdstuk 5): 

r = I0-2m 
0 

u = 0,25 m/s 

De weerstandkoefficient A hangt van het Reynolds-getal af. 



B.5 

Re = p Vd 
n 

p = 10\g/m3 

v = 0,25 m/s Re = 5000 

d -2 = 2.10 m 

n = 10-3 Ns/m2 

Als Re= 5000, dan (Fysische Transport Verschijnselen): 

A = 0,04 

Het argument van de tanh in (B.20) is dan 0,125t. 

We berekenen nu hoeveel de druksprong af genomen is aan het einde van de 

slang in de opstelling. Deze slang heeft een lengte van 0,5 m. De golf

voortplantingssnelheid is ongeveer 2,7 m/s. De druksprong bereikt dus na 

0,18 sec het einde van de slang. De afname van de druksprong ten opzichte 

van de druksprong vlakbij de klep bedraagt: 

tanh 0,023 ?d-

1 
0,023 = 2% 

1 • 

De afname op 12,5 cm afstand van de klep (dit is de maximale afstand 

waarbij gemeten wordt, zie hoofdstuk 5), is 

tanh 0,0056 
1 

= 0,6% 

In het meetgebied van de opstelling zijn de effekten ten gevolge van 

schuifkrachten dus te verwaarlozen. 
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Appendix C: Oplossing van stromingsvergelijkingen voor visko-elastische 

slang zonder schuifkrachten 

Op te lossen: 

-~= M~ 
ax at 

a a E2 a2a -~=C~+- ~ 
ax at E

1 
axat 

2 r A 
0 0 

E
1
h 

met C = 

met beginvoorwaarden: 

p(x,O) = p 
0 

q(x,O) = - q 
0 

en randvoorwaarde: 

q(O,t) = 0 voor t > 0 

(C. I) 

(C.2) 

(C.3) 

(C.4) 

(C.5) 

De oplossingsmethode is analoog aan de methode, die gebruikt is in paragraaf 

3.2.2 van Jacobs, 1979. 

Transformatie van (C.I), (C.2) en (C.5) naar het Laplace domein levert: 

aP(x,s) 
ax 

_ 2_Q(x,s) 
ax 

Q(O,s) a 0 

= s M Q (x,s) + M q 
0 

E2 = s C P (z,s) - C p + s -o E
1 

met: s = Laplace - variabele 

P(x,s) = Laplace - getransformeerde van p(x,t) 

Q(x,s) = ~aplace - getransformeerde van q(x,t) 

(C.6) 

a(-q ) 
.. Q 

a x · 

(C.7) 
(C.8) 

(C.6) wordt nu naar x gedifferentieerd en de term aQ/ax wordt geelimineerd 

uit (C.6) en (C.7). Dan ontstaat een tweede-orde differentiaalvergelijking 

van P naar x: 



2 a P(x,s) 

ax2 

De algemene oplossing van (C.9) wordt 

-sxVY:s E /E P(x,s) = A e 2 1 

met A en B konstant. 

sMC 

E2 
l~ s 

1 

gegeven door: 

sv1/-:-s -E---./"""E-
+ B e 2 1 

c.2 

(C.9) 

(C. 10) 

Het bij de sluiting veroorzaakte golffront loopt naar rechts en wordt nergens 

gereflekteerd. Er zijn dus geen naar links lopende golven, B = O. 

De algemene oplossing voor Q(x,s) kan gevonden worden door (C.10) naar x te 

differentieren, en het resultaat daarvan in te vullen in (C.6): 

(C. 11) 

De waarde van Akan bepaald worden door op (C.11) randvoorwaarde (C.8) toe 

te passen: 

(C. 12) 

De oplossing in het Laplace-domein is nu: 

- Po J.l+s E/E1' 
P(x,s) - - + · s MC 

(C. 13) 

Q(x,s) = (C.14) 

Deze oplossing moet nu teruggetransformeerd worden naar het tijdsdomein. 

Daartoe moet de oplossing in een geschikte vorm geschreven worden: 

. Po 
P(x,s) = -s 

-s\J~:s E /E x 
2 1 (C. 15) 



---···-···---·--- -----------------------------------

C.3 

Voor deze vorm werd geen terugtransformatie gevonden,voor x = 0 wel. De 

oplossing in het tijdsdomein voor x = 0 is (met~ = Z) 

A fi; 
p(O,t) = p + q ZV"Tf-E 

0 0 1 

q(o,t) = 0 

1' Erf x 

0 

~~ 
Erfv~ 

2 

Figuur C.1: Het verZoop van de errorfunktie van x. 

c. 16) 

(C. 17) 
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Appendix D: Vereenvoudiging van de Navier-Stokes vergelijking 

De Navier-Stokes vergelijking voor de vloeistofbeweging in een buis die 

samen met zijn inhoud een rotatiesymmetrisch systeem vormt, luidt (met 

verwaarlozing van de zwaartekracht): 

av av 
r r 

p(-at + v -a + r r 

2 
av r a a v r I 

v -) = - ~ + Tl (- + -
av v 
-2:. - ...!. + 

z az ar a 2 r ar 2 

av av av 
p(~ + v ~ + v ~) 

~t r ar z az 
12. + 
az 

r r 

2 2 a -v 1 av av 
( z + z + z 

n ""1"'2 r ar az 
r z 

(D. I) 

(D. 2) 

v en v zijn de snelheidskomponenten in respektievelijk r- en z-richting r z 
v = 0 wegens rotatiesymmetrie. 

cf> 

De niet-lineaire termen en de 2e afgeleiden naar z kunnen verwaarloosd war

den onder de volgende voorwaarden (zie de Pater, 1966): 

av 
av I 

« / ::r /ab . 
v 

-2:. + r z << I v v- 2C r ar zaz (D.3) 

av av v r << z als z << I v az- ar-z c (D.4) 

av av 
z << z 

als lvrj«/vzj v -ar- ar-r 
(D. 5) 

Hierin is v gedefinieerd als de gemiddelde waarde van de axiale snelheid 
z 

over een cirkelvormige doorsnede met straal r, in formula: 

I J2 r' dr' v =- v z 2 z r 
(D.6) 

Voor de 2e afgeleiden wordt gevonden: 

2 av . a v r r als .!l.!:L I n ---Z << p-- << 
at 2 

az pc 
(D. 7) 

a2v av nw r z 
al~ n --;;- << pat 2 << I 

pc 
(D. 8) 



D.2 

Met de genoemde verwaarlozingen ziet de Navier-Stokes vergelijking er als 

volgt uit: 

2 
a vr 1 
-+-a 2 r 

r 

2 
a vr 1 

--:::-"l'I" + -a ,t. r 
r 

av v av 1 ~ r r p r !£. ar - 2 - n at = n ar 
r 

av .. av 
z £. z ar- n at = -n 

Dit is te schrijven als: 

- grad p 
a-

= p ...::!.. + een wrijvingsterm 
at 

In deze vorm is de overeenkomst met (2.2) te zien. 

(D.9) 

(D. 1 O) 

(D. 11) 

Nu wordt nagegaan of de genoemde verwaarlozingen terecht zijn in het geval 

van terugstroming in de aorta.Waarden, behorende bij die terugstroming, 

zijn: 

v = O, 1 m/s z 
c = 4 m/s 

w = 2 'll'.15 rad/s 
-3 n = 3. 10 kg/ms 

3 3 p = 10 kg/m 

Voor de termen die klein moeten zijn ten opzichte van 1 geldt dan: 

v 
z 2C = 0,013 

It-I= 
I ;:2 J = 

0,025 

Deze voldoen alle drie aan de eis dat ze veel kleiner dan 1 moeten zijn. 

De term v /v is met behulp van de Pater (1966) te schatten op 0,35. r z 

·av 
Het is twijfelachtig of de verwaarlozing van v·~ op basis van deze rar 
waarde terecht is. 



E. I 

Appendix E: Hysterese en vorm van trekkronnne als funktie van E1 en E2• 

We beschouwen een sinusvormige rek met kleine relatieve rek. Dan geldt: 

e: =11£/9, 
0 

cr = F/A 
0 

e: = I~ I iwt 
e 

De vorm van de F - A'l kronnne wordt bepaald door: 

Uit de trekproeven volgt dat ·E2 << E
1

• 

(E. 7) wordt dan: 

De vorm van de trekkronnne wordt dus bepaald door E
1

• 

De hvsterese is te schrijven als (Rousseau, 1980): 

t=!T 

f Re(cr).Re(d;) 

hysterese = t=!T 

f Re(cr).Re(d;) 
t=O 

t=o 

. '11' . 'd T Zir met T is tri ingstiJ , = ~ 
w 

(E. I) 

(E. 2) 

(E. 3) 

(E.4) 

(E. 5) 

(E .6) 

(E. 7) 

(E .8) 

(E.9) 

Deze integraal is met behulp van (E.3), (E.4),(E.5) en (E.6) om te schrijven 

tot: 



E.2 

(E. 1 1 ) 

Met E2 << E1 wordt dit: 

hysterese (E. 12) 

De grootte van de hysterese wordt dus bepaald door de verhouding E2/E 1• 

t 
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Appendix F IJkkurve Fotonic Sensor. 

Geijkt in meetkamer. Objekt : perspex staaf 0 18 mm met latex 

slang erom, samen op perspex achtergrondplaat. 

Instelling FS : read, datum shift IO, intensity x. IK. 

meterstand FS 

I 
I 
I 
I 
I 

gebied-: L. lineair 

I I 
I I 

I I 

I I 

I I 

I I afstand 
I 

2 4 6 8 10 12 14 16 

probe tot objekt [mm] 

18 20 2l 
'"Tl . 


