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Samenvatting. 

In dit verslag worden 3 hypothesen (2 hydrodynamische en 

1 mechanische) uitgewerkt over het vroegtijdig stukgaan 

van 3-lobbige vliesklepprothesen, welke ter vervanging van 

de aortaklep werden geïmplanteerd. Op grond van deze hypo

thesen zijn voor de vliesklepprothese en de aortaklep 

schattingen gemaakt van de spanningen die beide kleppen 

gedurende een cyclus moeten weerstaan. De totale stoot op 

de vliesklepprothese blijkt een faktor 2 hoger te zijn 

dan uie op de aortaklep. 

·Jo r· ·L s voor het slui tingsmechanisme van de aortaklep een 

theoretisch model opgesteld welke door experimenten is 

geverifiëerd. 

Bovend.Len is het vliesflapperen op grond van het verschil 

in snelheid van de lagen aan weerszijden van het vlies 

theoretisch uitgewerkt en experimenteel geverifiëerd. 
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Verantwoording. 

Gedurende het afstuderen werden door mij de volgende tussen

tijdse rapporten gemaakt. 

1. 8- 9-1973: Literatuuronderzoek over het sluitingsmecha-

nisme van de hartkleppen. 

2. 22- 9-1973: Beschouwingen over het meten van kleine drukken. 

3. 12-10-1973: Doelstelling en schema van onderzoek. 

4. 1-11-1973: Globale beschouwing over de te weerstane druk

verschillen. 

5. 15-11-1973: Theoretische beschrijving van het sluitings

mechanisme van de aortaklep. 

6. 17-12-1973: Het vliesflapperen. 

7. 1- 5-1974: Samenvatting van het onderzoek naar het kapot 

gaan van fascia-lata kleppen. 

Bovendien is gedurende die periode het stageverslag versche

nen van de heren Van Deventer en Sillen: 

8. 1- 6-1974: Onderzoek naar de werking van de aortaklep. 

Ook is het concept rapport van ir. Medemblik herschreven en 

gecorrigeerd: 

9. 25-10-1974: Materiaaleigenschappen van natuurlijke biolo

gische vlieskleppen en fascia-lata. 

Gedurende het afstuderen werden bovendien de volgende films 

gemaakt: 

1. Van Steenhoven, Het sluitingsmechanisme van 

in 1 t Zand. de aortaklep 1 

2. Van Deventer, 

Sillen. 

Het sluitingsmechanisme van 

de aortaklep 11 

april 1974 

mei 1974 



3. Van Steenhoven. 

4. Van Steenhoven. 

Het sluitingsmechanisme van 

de aortaklep III 

Het vliesflapperen I 

augustus 1974 

oktober 1974 

Voor een uitgebreidere inventaris van deze 4 films ziet men 

appendix 0. 1. 

Bovendien werd op 27 mei te Groningen door mij een voor

dracht gehouden voor de Nederlandse Vereniging van Thorax

chirurgen onder de titel: "Waarom worden fascia-latakleppen 

insufficiënt?". Na deze voordracht werd film I vertoond. 

'J'enslo-tte wil ik nog de heren Van Deventer en Sillen ver

noemen, die gedurende een stage in de vakgroep Transport

fysica afd. N. film 2 hebben gemaakt en veel hebben bijge

dragen tot het goed inzicht in het sluitingsmechanisme 

van à.e aortaklep. 

Rest mij nog ir. W. Leliveld (afd. E) en ir. M. van Dongen 

(afd. N.) te bedanken voor de hulp bij het gebruik van de 

in hun laboratoria staande opstellingen, H.G. Sonnemans 

voor het maken van de foto's en al die anderen die mij 

tijdens het afstuderen op welke wijze dan ook geholpen 

hebben. 
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H.1. Inleiding. 

1.1 Probleemstelling. 

Voor de pompwerking van het hart zijn goed functioneren

de kleppen essentiëel. Het hart kent in totaal 4 kleppen. 

De linker- en de rechterhartkamer bezitten ieder één 

tweelobbige en één drielobbige vliesklep. De tweelobbige 

is opgenomen aan de instroomkant van de kamers, de drie

lobbige klep aan de uitstroomkant resp. links de aorta 

en rechts de longslagader. Zie foto 1. 
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Om diverse redenen kunnen de natuurlijke kleppen slecht 

gaan functioneren; bijvoorbeeld door vergroeien, scheuren 

of verkalken van de vliezen. Enkele andere afwijkingen 

kunnen bij de geboorte zijn meegekregen dan wel op latere 

leeftijd zijn ontstaan (bv. als een gevolg van akuut reuma). 

Het slecht functioneren van de hartkleppen levert niet 

alleen een slecht rendement van de pompwerking maar leidt, 

als uiteindelijk gevolg van de slechte hydrodynamische 

kondities, tot degeneratie van de hartspier. 

G~durende de laatste 15 jaar is vervanging van de zieke 

klep door een kunstklep (klepprothese) klinische routine 

geworden. De meest frekwent geïmplanteerde prothetische 

hartkleppen wijken sterk af van de natuurlijke vlieskleppen. 

Foto 3 geeft als voorbeeld de zg. Star Edwards klep. De 

enige analogie met de natuurlijke klep is, dat ook deze 

klepprothese periodiek door de bloedstroom gestuurd, 

opent en sluit. 

De drielobbige aortaklep werd aanvankelijk al geïsoleerd 

nagemaakt zonder dat hiermee een klepvervanging bij mensen 

beoogd werd, bv. voor kunstharten. Ook voor de arteriële 



pomp voor de experimentele hart-long machine van de af

deling de werktuigbouwkunde alhier werd een dergelijke 

klep ontwikkeld door Van Helden en Van Zanten (1968). 
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Foto 4 toont een afbeelding van deze silastic rubber 

"aortaklep". De bio-engineering groep van de universiteit 

van Oxford (Engeland) werkt op dit moment aan de ontwikke

ling van kunststof vliesklepprothesen. 

Tenslotte is ook veel werk verzet aan hartklepprothesen 

van al dan niet afgestorven biologisch materiaal. Voorbeel

den hiervan zijn de aortaklep van het varken en de fascia

lata klep, welke beide zijn gebruikt voor vervanging van 

zowel de aorta- als de mitraliskleppen. In het eerste ge

val wordt de aortaklep van het varken geprepareerd en op

gespannen in een metalen frame. Bij de fascia-lataklep 

wordt bij dezelfde patiënt waa.rbi j de klep wordt vervangen, 

van het dekvlies van de bovenbeenspieren (fascia-lata) 

een hoeveelheid materiaal genomen, dat in en om een meta

len frame wordt gehecht, zodat de vliesklep ontstaat 

die gelijkenis vertoont met de natuurlijke aortaklep (zie 

foto 2). 

De verbeteringen die van een goede vliesklepprothese ver

wacht mogen worden ten aanzien van andere kunstkleppen zijn: 

a. kleinere drukgradiënten over de klep 

b. minder problemen met de bloedstolling, dus minder me

dicamenten voor anti-stolling 

c. verminderde hemolyse (afbraak rode bloedlichaampjes) 

d. verbeterde coronaire doorbloeding (bloedvoorziening 

hartspier). 

Vooralsnog zijn de resultaten met de biologische vlies

kleppen prothesen nog teleurstellend vergeleken met de 



Foto 1. Aortaklep (links) en pulmonalisklep 

(doorgesneden) van een varken. 

Foto 2. Fascia-lata klep met bijbehorend frame. 



Foto 3. Star-Edwards klep 

Foto 4. Hart-long machine klep T.H.E. 



kunststofprothesen zoals de Star Edwards klep; volgens 

dr. P.J. van der Schaar traden in het verloop van ~ tot 

1~ jaar na de implantatie meestal scheurtjes op in de 

bovenrand van de vliezen en daar waar de vliezen twee aan 
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twee samen komen. Door deze scheurtjes werd de klep insuf

fici~nt.Deze scheurtjes werden vaak voorafgegaan door an

gina pectoris; hierbij heeft men pijn in de hartstreek 

hetgeen berust op een zuurstoftekort in de hartspier. 

Het doel van dit afstudeerwerk is dan ook na te gaan 

waardoor deze scheurtjes veroorzaakt worden en aan te ge

ven in welke opzichten de vliesklepprothesen veranderd 

zullen moeten worden opdat deze scheurtjes vermeden wor-

den. Voordat we hieromtrent een aantal hypothesen zullen 

stellen, zullen we eerst nog nader in gaan op de geometrie, 

positie en de globale werking van de vlieskleppen en de 

biologische vliesklepprothesen. 

1.2 Vergelijking van de vliesklep~en en de biologische vlies

klepprothesen. 

a.De geometrie en de positie van beide kleppen. 

De drielobbige vliesklep, en met name de aortaklep, 

waartoe we ons verder in dit verslag zullen beperken, 

bezit naast de drie vliezen ook nog drie holtes achter 

deze vliezen. Deze holtes worden de sinussen van Valsalva 

genoemd. Zij hebben nagenoeg de vorm van een halve bol, 

zoals schematisch uit fig. 1.1a en tabel 1.1 blijkt; 

zij zijn beide overgenomen van Reid (1970). In fig.1.1b 

is ook het bovenaanzicht van de klep schematisch weer-

gegeven. In deze sinussen komen ook de coronair-vaten uit, 



welke zorgen voor de doorbloeding van het hart; volgens 

Reid (1970) hebben zij vanaf het hart gezien, hun mon-

ding vrij hoog liggen in de sinus. 
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Sinus deptil 
ond width 

-

a b 

Fig.1.1 :Schematische weergave van de aortaklep. 

Animal 

--- --

a :Een doorsnede,overgenomen uit Reid (1970). 
b :Het bovenaanzicht. 

PROPORTIONS OF TIIE AORTIC ROOTFORA RANGE OF ANIMALS AND MAN : MEA'I VA LUES 

I 
I 

I i No. in Heart Wt. Jnlcl Radius Sinu•_Dept_h Sinu• Width 

I 
Sinu~ !:!•ill~l Cu•p_Heigh_l ----- --

0 Sample '"·' Ridge Radius Ridge Radius R idge Radiu• Ridge Radius Rodge Radiu• i I 
tiumoan 

I 
I 

I I I fti\Cd 
m•otcriall " 285 1·34 0·94 I 1-or. 2·70 -o, ' " 1,2115 1·33 0·75 ' 0 ·75 I ·H6 i 1·.15 

I J•i l!( 7 ' 212 1·45 1-03 096 1·92 1·51 
Sheep ! 10 174 1·49 0·89 0·87 

I 1·72 

I 
1·39 

[)n~ ' 4 102 1·45 1·05 0 ·92 
I 

2·00 1·38 
R;~llllit i 4 - 1-40 1·05 1·05 

I 
2·00 -

.. 
Mean for all ! 

I I anima I!\ I 1-41 0 ·94 0 ·92 
I 

2·00 1·45 

Tabel 1.1:Verhoudingen van geometrie grootheden zoals 
aangegeven in fig.1.1. 
Deze tabel is eveneens overgenomen uit Reid (197 

De biologische vliesklepprothesen en met name de fascia

lata klep waartoe we ons nu verder zullen beperken, 

worden buiten het lichaam klaar gemaakt. Bij implanta

tie wordt dan het metalen frame vastgehecht aan de bo

venrand van de sinus (vanuit het hart bezien) en daar 

waar eerst twee aortavliezen samenkwamen. 



Men kan deze klep nl. niet op dezelfde plaats aan

brengen als bij de aortaklep het geval was, daar men 

dan bij het hechten de zenuwbundel van His zou kunnen 

beschadigen, welke essenti~el is voor de goede contrac-

tie van het hart. Dit leidt tot een positie welke sche

matisch is weergegeven in fig.1.2. 

Coronair
vat 

Aorta 

' Vlies 

Fig.1.2 : 
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Schematische weergave 
van de pos i tie van de 
fascia-lata klep 

t 

Bij deze positionering is er bewust voor gezorgd dat de 

coronair-vaten aan de aorta kant van de fascia-lata 

klep zitten. 

We zien dus nu, uit fig. 1.1 en fig. 1.2, dat achter 

een aortavlies wel en achter een fascia-lata vlies geen 

sinus aanwezig is. De dikte van de laag achter het fascia-

lata vlies bedraagt dan ook slechts gemiddeld ongeveer 

een kwart van de straal van de aorta. 

Ook dient nog opgemerkt te worden dat de fascia-lata 

klep in onbelaste situatie wel en de aortaklep niet 

gesloten is. 

De aortaklepvliezen zijn tenslotte verre van homogeen 



evenals bv. het fascia-lata; bij beide kan men stellen 

dat er verdikte banden over het vlies lopen. We zullen 

hierop in H3 nog nader ingaan. De aortavliezen hebben 

bovendien, in tegenstelling tot fascia-lata vliezen, 

een verdikte bobbel aan de bovenrand van het vlies. 
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Door prof. Beneken is gesuggereerd dat dit o.a. zou 

kunnen dienen om de sluiting van de aortaklep nog effec-

tiever te doen zijn. De structuur van het aortavlies is 

in fig. 1.3 schematisch weergegeven. 

Fig.1.3 : 

Schematische weergave 
van het aortavlies. 
B= bolvormige verdikking 
R= verstevigingsbanden 

Tenslotte vermelden we nog een aantal numerieke gegevens 

voor de onbelaste situatie, waar we in dit verslag mee 

zullen werken: 

straal aorta = straal sinus = 1 cm. 1. 1 

hoogte aortavlies =hoogte fascia-lata vlies= 1,5 cm. 1.2 

straal van het frame voor de fascia-lataklep = 1 cm. 1.3 

b.Het globale functioneren van beide kleppen. 

Lang werd aangenomen dat het sluitingsmechanisme van de 

aortaklep eenvoudig te verklaren was met de richting van 

de bloedstroom door de klep; bij voorwaartse stroming 

opent de klep, bij omkeren van de stroomrichting sluit 

deze, vergelijkbaar met een electrische diode. 

Een studie van Bellhouse (1968) wees echter uit dat deze 

diode sluiting veel te simpel was. Hij toonde aan dat de 



1-7 

aanwezigheid van de sinus achter ieder vliesje van we

zenlijk belang is voor de tijdige sluiting van de klep. 

Zijn waarnemingen waren als volgt: 

"In de vertragingsfase van de bloedstroom ontstaat in de 

sinus achter het vlies een wervel. (zie fig. 1.4). Dit 

Fig. 1.4: 

Schematische doorsnede van 

de aortaklep. Ook is het 

stromingsbeeld aangegeven. 

Overgenomen uit Bellhouse 

(1969c) 

gaat gepaard met het in gang zetten van de sluitings

beweging van de klep. Op het moment dat de stroming van 

richting omkeert, is de vliesklep reeds voor 75% gesloten. 

Een geringe terugstroom van het bloed is dan voldoende 

om de sluiting te completeren. Bij afwezigheid van de 

sinus achter ieder vlies kwam de sluiting volledig tot 

stand door terugstroming. Het volume van de teruggestroom

de vloeistof bedraagt in dit laatste geval ongeveer 20 

á 25% van het volume van de vloeistof die gedurende de 

voorwaartse stroming de aorta inging. In de situatie 

met sinussen bedroeg deze terugstroming slechts 5~ "• 

Op grond van bovengenoemde waarnemingen zocht Bellhouse 

de verklaring voor het gedeeltelijk sluiten van de aorta

klep gedurende de voorwwaartse stroming, in de wervel. 

We zullen in H4 uitgebreid ingaan op het sluitingsmecha

nisme; bovenstaande waarnemingen impliceren echter dat 

de fascia-lata klep, daar er dan geen sinussen zijn, ge

heel gesloten zal moeten worden door de terugstroming 
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en dus ook later geheel gesloten zal zijn dan de aortaklep. 

Bovendien kan zich achter een fascia-lata vlies geen wer

vel ontwikkelen. Zoals echter in H6 zal blijken, kan deze 

wervel van belang zijn voor het tegengaan van het flapperen 

van de klepvliezen. Onder bepaalde aannamen kunnen namelijk 

de golfvergelijkingen voor het vlies worden opgesteld, 

waaruit blijkt dat de amplitude-toename van de golven een 

functie is van het verschil in stroomsnelheid over het 

vlies. De wervel in de sinus reduceert namelijk dit snel-

heidsverschil. (zie fig. 1.4). 

We zullen nu voortaan bij de bloedstroming twee fasen on-

derscheiden. De fase van de voorwaartse stroming noemen 

we de systole, de resterende fase de diastole. In fig. 1.5 

is een representatief flowtijd diagram van een hond weer-

gegeven. De diastole begint dus op het moment, dat de flow 

van teken omkeert; terwijl de klep sluit op het ogenblik 

dat de terugstroming maximaal is. De waarde van de maxi-

male terugstroming is afhankelijk van de tijd gedurende 

welke hij zich kan ontwikkelen. 

I!owj 
(~/>'1~~15 . 

,-j2 

.9 
6 
3 

-3 

-6 

!\ 
. \ 

\ 
~ 

Fig.1.5 : 
Aorta flow als functie 
van de tijd voor een 
hond. 

In fig.1-6 is tenslotte ook de aortadruk en de druk in de 

linker hartkamer weergegeven als functie van de tijd, 

benevens de momenten van openen en sluiten van de aortaklep. 
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Fig.1.6 :Aorta en linker ventrikel druk als functie 

van de tijd.Overgenomen uit Guyton (1971). 

1.3 Hypothesen voor het optreden van scheurtjes in vliesklep

prothesen. 

Gedurende het afstudeerwerk zijn 3 hypothesen geformuleerd 

voor de beperkte levensduur van biologische vlieskleppro

thesen. Zij hebben betrekking op: 

1. de verlate sluiting 

2. het vliesflapperen 

3. de starre ophanging van de vliezen. 

Ad 1.Er zijn bij de vliesklepprothesen geen sinussen aan

wezig. Dit geeft, t.o.v. de aortaklep, aanleiding tot 

een verlate klepsluiting, zodat de terugstroomsnel

heid van het bloed grotere waarden zal bereiken dan 

bij de normale sluiting. De impuls die nu door de -

klepprothese moet worden gekeerd is dan ook groter 

dan die door de natuurlijke klep moet worden weerstaan. 

De spanningen in de prothetische klepvliezen zullen 
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daarom een hogere waarde bereiken dan in de normale 

klep. 

Ad 2.Doordat er geen holten aanwezig zijn achter de prothe-

tische vliezen, ontbreekt de wervelvorming. Hierdoor 

kunnen deze vliezen (sterker) gaan flapperen. Dit 

flapperen kan aanleiding geven tot hoge(re) spanningen 

in het vlies. 

Ad 3.Een van de geometrische verschilpunten tussen de fascia

lata- en aortaklep is, dat de fascia-lata vliezen op

gehangen zijn aan een metalen geraamte, terwijl de 

aortavliezen rechtstreeks bevestigd zijn aan de aorta-

wand. De flexibele ophanging van de aortaklepvliezen 

maakt het mogelijk dat in de belaste toestand, d.w.z. 

bijv. gedurende de diastole, de bevestigingspunten van 

de vliezen aan de aortawand naar binnen treden. Hier-

door krijgen de vliezen van de gesloten aortaklep een 

kleinere kromtestraal dan wanneer deze bevestigings-

punten op hun plaats blijven, zoals het geval is bij 

bijv. een fascia-lata klep. Zie fig. 1.1. 

-.-tl ....... 
/ ...... 

/ ' 
-----... u 

. \ 

/ \ 

/.,... ...... -.....-~ 
I/ ~ \ 

{ I \ \ 
r 1 I I I 

'@'/ \ 

\
\. V . 

....... / / 

'-..... - / --/ 
u =afstand 

a Rv=kromtestraal b 

Fig.1.7 :2-dimensionele doorsnede door de bevestigings
punten (~) van de vliezen. 

a :De bevestigingspunten zijn op hun plaats geblever 
b :De bevestigingspunten zijn over een afstand u 

naar binnen verschoven. 



Door deze kleinere kromtestraal zal volgens de wet 

van Laplace bij een gelijkblijvend drukverschil een 

kleinere spanning in het aortavlies optreden dan bij 

het fascia-lata vlies. 
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Deze drie hypothesen zullen in komende hoofdstukken succes

sievelijk worden besproken. Daartoe zal eerst theoretisch 

gereedschap worden ontwikkeld, wiens bruikbaarheid in model

studies experimenteel worden getoetst. Met behulp van dit 

gereedschap zal een schatting worden gemaakt van de belas

ting welke een vliesklepprothese meer moet weerstaan dan de 

normale klep, waarbij we ons zullen beperken tot resp. de 

fascia-lata- en de aortaklep. 

De geschatte belasting zullen we uitdrukken in twee groot

heden nl. de spanning en de stoot. De stoot is hierbij 

gedefiniëerd volgens: 

1. 4 

met S = de stoot 

er = de spanning 

t = de tijd gedurende welke de spanning werkt. 

De spanning geeft dus een indruk van de momentane belasting, 

terwijl de stoot de belasting geeft gedurende een bepaalde 

tijdsduur. 



H.2. De meetopstellingen. 

De experimenten die gedurende het afstuderen werden ver

richt, zijn onder te verdelen in experimenten m.b.t. het 

sluitingagedrag van de kleppen en experimenten m.b.t. het 

vliesflapperen. 
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Hiertoe hadden we de beschikking over vier opstellingen nl.: 

1) 2 dimensionale model-opstelling gemaakt van perspex 

2) 2-3 dimensionale model-opstelling gemaakt van perspex 

3) 3 dimensionale model-opstelling gemaakt van glas 

4) 3 dimensionale model-opstelling met echte kleppen. 

De experimenten m.b.t. het sluitingagedrag werden verricht 

in de opstellingen 1,2,3 en 4; de experimenten m.b.t. het 

vliesflapperen in opstelling 1. 

We zullen de opstellingen nu achtereenvolgens bespreken. 

2.1 De 2 dimensionale model-opstelling. 

Deze opstelling staat in het laboratorium van de vakgroep 

Transportfysica, afd.N. Zij bestaat uit twee waterbakken, 

verbonden door een van boven open zijnde goot; zie foto 5A. 

Het watertransport door de goot, van rechts naar links, 

wordt veroorzaakt door het hoogteverschil tussen beide 

bakken. In de goot werden twee verschillende hulpstukken 

geplaatst: 

a.Het ene hulpst~ (zie foto 5B) is het 2 dimensionale 

model van de aortaklep en is gemaakt door de heren Van 

Deventer en Sillen gedurende hun stage. 

De aorta heeft hierin een rechthoekige doorsnede en de 

sinus is nagebootst d.m.v. een halve cylinder. Tussen de 

sinus en de aorta kan men een vlies bevestigen, evenals 

een dun perspex plaatje welk roteerbaar is rond het punt N. 

Zie fig. 2.1. 
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Fig.2.1 :Schema 2-dimensionele modelopstelling met 
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Aan-
voer 

Aan-
voer 

b.Het tweede hulpstuk (zie foto 5C) bestaat uit twee boven 

elkaar gelegen segmenten, welke in open verbinding met 

elkaar staan. Het onderste segment staat in open verbin-

ding met de beide waterbakken, zodat hierdoor vloeistof 

stroomt. De vloeistof in het onderste segment staat dan 

stil. 

Tussen beide segmenten kan men een vlies opspannen. 

Bovendien kan men de hoogte van het bovenste segment, 



A. Overzicht 

Foto 5. 

De 2 dim. modelopstelling. 

B. Hulpstuk 1 

c. Hulpstu:kl 2 · 
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waarin dus de vloeistof stilstaat, variëren. 

De snelheid kan in deze opstelling abrupt veranderd worden, 

door het m.b.v. een plaatje plotseling afsluiten van de goot. 

2.2 De 2-3 dimensionale model-opstelling. 

In deze opstelling is de aorta 2 dimensionaal en de sinus 

3 dimensionaal nagebootst.(zie foto 6). 

Tussen de aorta en de sinus is een loszittend vlies opge-

hangen, dat het cirkelvormige scheidingsvlak tussen beide 

voor 3/4 gedeelte bedekt en dat alleen van boven niet be-

vestigd is. De vloeistof wordt rondgepompt door een centri

fugaal pompje; de snelheid van de vloeistof kan bovendien 

in de tijd gevariëerd ·worden door de toevoerslang periodiek 

mechanisch toe te drukken. 

3lang
toedrukker 

Pomp Reservoir 

Aorta 

V 

f 

Fig.2.2 :Schema 2-3-dimensionele modelopstelling. 

Sinus-~ 

------ ~ 

V:Vlie 



A. Overzicht 

B. Close-up model klep 

Foto 6. De 2-3 dim. modelopstelling. 
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2.3 De 3 dimensionale model-opstelling gemaakt van glas. 

Deze opstelling bevat een gedeeltelijke nabootsing van de 

3 dimensionale aorta met bolvormige sinus, doch er is slechts 

1 sinus en geen vlies aanwezig. (zie foto 7). 

Een variant hierop is een glazen pijp waarbij de sinus ver

vangen is door een cirkelvormig gebogen pijpje, een zg. 

"shunt", welke een 4 maal kleinere diameter heeft dan de 

aorta. Deze shunt is dan in de lengterichting, over een af

stand gelijk aan de diameter van de sinus,op de aorta geplaatst 

In deze opstelling wordt de vloeistof wederom rondgepompt 

door een centrifugaal pompje; de snelheid kunnen we regelen 

d.m.v. het geleidelijk open of dicht draaien van een kraan. 

Ook kan in deze opstelling de druk in de lengterichting 

gemeten worden. 

Sinus 
Kraan 

Aorta • 2 

Pomp . 

Reservoir 

Fig.2.3 :Schema 3-dimensionele modelopstelling. 



A. Overzicht 

B. Close-up model klep 

Foto 7. De 3 dim. modelopstelling. 
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2.4 De 3 dimensionale model-opstelling met echte kleppen. 

Deze opstelling, het zg. fysisch model van de aorta, staat 

in de vakgroep Meten en Regelen van de afd.E. en is gebouwd 

door ir. Leliveld. (zie foto 8). Deze opstelling wordt 

voornamelijk gebruikt voor parameterschattingsdoeleinden 

en is na de aorta afgesloten met de juiste afsluitimpedan

tie. In de zg. hartkleppenkamer zijn verschillende soorten 

kleppen in te zetten. 

Reservoir 
.....__ .----, r--

Sturing Scoop 

I 

L 

Hart 
Kleppen
kamer 

Afsluit
impedantie 

"P11 ~ rp2 F I 

' ~·~~~===:~====A:IO~r~·~~a~==========~ 
J I I 11 I 
J 

P1,P2:drukopnemers 
F:flowmeter 

Pomp 

Fig.2.4: Schema 3 dimensionale model-opstelling 
met echte kleppen. 

In deze opstelling pompt een centrifugaal pomp vloeistof 

l 
J 

in het hoger gelegen reservoir, waarin d.m.v. een overloop 

het niveau constant gehouden wordt. Bij een"stilstaand hart" 



A. Overzicht 

B. Meetgedeelte (de pijl wijst naar de 

hartkleppenkamer) 

Foto 8. De 3 dim. modelopstelling met echte kleppen. 



levert dit hoogteverschil een continue stroming door de 

opstelling op. Via een electra-pneumatische omzetting kan 

via de zuiger iedere willekeurige drukpuls in de hartkamer 

worden verkregen. 

2.5 Geometriegegevens van de 4 meetopstellingen. 

2-6 

De 4 meetopstellingen bezitten, indien mogelijk, dezelfde 

waarden voor het getal van Reynolds en Strouhal als de wer-

kelijke aortaklep. 

Deze getallen zijn als volgt in Vossers (1968) gedefiniëerd: 

Re = 
met Re het getal van Reynolds. 

V : karakteristieke snelheid van de vloeistof. 

L : karakteristieke lengtemaat, in ons geval de 

aortadiamet er. 

?,~ : viscositeit en dichtheid van de vloeistof. 

Het getal van Reynolds geeft de verhouding tussen de 

traagheidekrachten en de visceuze krachten. 

Str.= fxL --v-- 2.2 

met Str.: het getal van Strouhal 

f : de frekwentie van de veranderingen 

Het getal van Strouhal geeft nu de verhouding tussen de 

instationaire en stationaire krachten. 

In de volgende tabel zijn de voor de 4 opstellingen karak

teristieke grootheden weergegeven. 
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Eenheid 2 dim. 2-3 dim. 3 dim. 3 dim met Werkelijk 
echte klep-

pen 

vorm aorta Rechthoekig Rechthoekig Cylindrisch Cylindrisch Cylindrisch 

vorm sinus Cylindrisch Bolvormig Bolvormig Bolvormig Bolvormig 

hoogte of straal m 4,5 10-2 3,2 10-2 1,5 10-2 1 ,o 10-2 1 ,o 10-2 
van aorta 

straal sinus 

~iM'lUt:: 
aortasnelheid 

systoletijd 

vloeistof 

viscositeit 

dichtheid 

m 4,5 10-2 3,2 10-2 1,5 10-2 1 ,o 10-2 1 ,o 10-2 

m/s 7,3 10-2 o, 1 0,2 1 1 

s - 4,53[ 2,5 0,3 0,3 

water water water water + 33% bloed 
glycerine 

Ns/m2 10-3 10-3 10-3 3 10-3 3 10-3 

kg/m3 103 103 103 103 103 
--L___ 

Opm. De systoletijd van de 2-3 dimensionale opstelling moest eigenlijk 
9 sec. bedragen. Dit kon de pomp die de slang toedrukte echter 
niet leveren. 

Voor de geometrie van hulpstuk b van 
hoogte onderlaag . 4,5 10-2 m 

-2 hoogte bovenlaag : max. 4, 5 10 m 

de 2 dim. opstelling 
snelheid onderlaag 
snelheid bovenlaag 
vloeistof 

geldt verder nog: 
-2 m/ max.:7,3 10 s 

:0 m/s 
:wa ter 1\; 

I 
-J 
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H.3. Eigenschappen van de klapvliezen. 

Omdat we in de komende hoofdstukken schattingen zullen gaan 

maken van de spanning in de vliezen hebben we een aantal ge

gevens nodig over het gedrag van het vliesweefsel zelf en 

over de vorm van en de drukopvang in de vliezen als de klep 

belast wordt. We zullen ons ook nu beperken tot de aortaklep 

en de fascia-lata klep. 

3.1 He!. gedrag van de weefsels in belaste toestand. 

De vliesweefsels van beide kleppen hebben met elkaar gemeen, 

dat ze anisotroop zijn. Deze anisotropie wordt voornamelijk 

veroorzaakt door verdikte weefselbanden die zowel over het 

aortaklepvlies als over het fascia-lata lopen.(zie foto 9 en 10 

We zullen dan nu ook twee richtingen in het vlies onder-

scheiden nl. de lengte en dwars richting. Zie fig.3.1 

De verdikte banden op de vliezen liggen dan in de dwars rich-

ting. 

fig. 3.1 
De 2 richtingen in een vlies. 

1 : lengte richting 
D dwars richting 

Het verband tussen de spanning in het vlies en de verlenging 

van het vlies is in beide richtingen en voor beide vliezen 

globaal van hetzelfde karakter. Uit de metingen gedaan 

door Medemblik (1971) en gedaan door Wright (1974) blijkt 

dat het verband tussen de spanning in en de verlenging van 

de vliezen grafisch als volgt kan worden weergegeven: 



Foto 9. Structuur van een aortaklepvlies. 

Foto 10. Structuur van een fascia-lata vlies. 
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fig. 3.2 
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I 
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Verband tussen de spanning CJ" 

in en de verlenging fl 1 van 
het vliesweefsel. 
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Voor het mathematische verband tussen de spanning in en de 

verlenging van het vliesweefsel heeft Fung (1967) een glo

bale betrekking afgeleid. Deze betrekking geldt voor één 

dimensie, hoewel hij bij de afleiding wel gebruik gemaakt 

heeft van de constantheid van het volume van het materiaal 

gedurende de belasting. In herschreven vorm luidt de 

betrekking: 

hierin is: 

0"' : de spanning in het vliesweefsel 

C,b positieve constanten 

~1 : de verlenging 

10 : de rustlengte 

3.1 

Voor kleine verlengingen gaat verg. 3.1, m.b.v. de reeks

ontwikkeling voor de e-macht, over in: 

Uit deze vergelijking 3.2 blijkt dat als ~1 klein is dat 
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dan de lineaire evenredigheid tussen <J en ~ 1 overheerst 

(zie gebied1.in fig. 3.2). Voor grote ~1 blijkt echter, zie 

verg. 3.1, het exponentiële verband tussen () en JJ.l te 

overheersen. Dit stemt overeen met gebied 2 in fig. 3.2. 

Zowel uit fig. 3.2 als uit verg. 3.2 blijkt dus dat bij ver

lenging van het weefsel de spanning in eerste instantie heel 

langzaam en nagenoeg lineair toeneemt. Deze fase noemt 

Wright (1974) dan ook de elasticiteitsfase van het weefsel. 

Echter neemt de verlenging toe dan wordt het weefsel steeds 

stugger en hierdoor stijgt op den duur de spanning in het 

weefsel exponentieel met de verlenging. Dit kan men dan ook 

de niet-elastische fase van het weefsel noemen. 

Hoewel beide weefsels in beide richtingen globaal hetzelfde 

rek-spanningeverband hebben zijn de bijbehorende numerieke 

waarden uiteraard verschillend. 

Zo heeft Medemblik ( 1971) gevonden dat de breeksterkte, de 

breekrek en de dikte van het aortavlies zijn: 

d = 

b.s.L = 

b.s.D = 

b.r.L = 

b.r.D = 

met : 

0,275 mm 3.3 

1,25 106 N/m2 

5,5 106 N/m2 

0,75 

o, 35 

d: dikte 

b.s.L, b.s.D: de breeksterkte in resp. de 

lengte en dwars richting 

b.r.L, L.r.D: de breekrek in resp. de 

lengte en dwars richting 

Hierbij is de breeksterkte gedefiniëerd als de benodigde 

kracht om het vlies te breken gedeeld door het oorspronke

lijke oppervlak waarop deze kracht werkzaam is. Onder de 
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breekrek wordt de specifieke rek op het moment van breken 

verstaan. Voor de bijbehorende spanningen op het moment van 

breken volgt dan uit 3.3: 

ûL = b.s.L * d = 345 N/m 

d"D = b. s.D =JE d = 1500 N/m 

met <Y 1, o D : de spanning in resp. de lengte en dwars

richting. 

Voor het fascia-lata volgt analoog 

d = 0,425 mm 

b.s.L = 2,5 106 N/m2 

b.s.D = 37,5 106 N/m2 

b.r.L = o, 15 

b. r. D = 0,15 

Voor de bijbehorende spanningen geldt dan 

óL = b.s.IJ lEd= 1200 N/m 

0" D = b. s.D JE d = 17800 N/m 

3.5 

Uit verg. 3.4 en 3.6 blijkt dat de spanningen in de lengte 

en in de dwarsrichting, op het moment van breken, voor het 

fascia-lata een faktor 5 en voor het aortaklepvliesweefsel 

een faktor 6 verschillen. 

3.2 De drukopvang in de belaste vliezen~ 

We zullen ons nu beperken tot de statische belastingssitua-

tie, waarin de klep in gesloten toestand een drukverschil 

moet weerstaan.Dit drukverschil over de vliezen wordt opge-

vangen door spanning in en kromming van de vliezen. We gaan 

er van uit dat in de belaste gesloten vliezen spanningen 

<J1 en er D bestáan in resp. de lengte en dwars richting 

(zie fig. 3.3) en dat de bijbehorende kromtestralen van het 
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vlies resp. Rv1 en RvD zijn. 

x 

Fig.3.3 :Schets van het 

vooraanzicht van een 

vlies. 

~:Wand of frame 

Onder de aaname dat het vlies homogeen is geldt dan voor 

de drul{opvang door de vliezen de wet van IJaplace: 

3.7 

met tJ. p : het drukverschil over het vlies. 

Om nu uit de verg. 3.7 de spanningen in de vliezen te kun

nen schatten moet het aantal variabelen gereduceerd worden. 

Dit doen we door aannamen te maken t.a.v. de vorm van de 

belaste vliezen, en de spanningsverdeling in de vliezen. 

a.Schatting van de kromtestralen. 

Voor de grootte orde berekeningen wordt aangenomen dat 

de vliezen een bolvorm hebben. Zie fig.3.4. Dus: 

3.8 

Aansluitend bij de realiteit stellen we bovendien als 

voorwaarde dat de toppen van de vliezen 2 aan 2 samen

komen. In het doorsnijdingsvlak z-0-y van fig. 3.3 (zie 

ook fig. 3.4b) zijn nu drie niet realistische configura

ties voor te stellen zoals weergegeven in fig. 3.5. 



I 

I 
Aorta 

I 
I 
I 

I 

\ 

----... .... ..... 

\ 

' ' 

a b 

Fig.3.4 :Doorsneden van de vliezen 

' ' ' \ 

I , , , 

a :volgens het vlak x-0-y uit fig.3.3 
b :volgens het vlak y-0-z uit fig.3.3 

I 
\ 

\ 
' ' 

Rvn= 1, 73 Ra 
a 

Rvn= 1,4 Ra 
b 

\ 
I 
I 
I 

' I 

Fig.3.5 :Theoretische modellen voor de vorm van de 
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vliezen. 
a :De vliezen raken elkaar in de bevestigingspunten ( 

b :Tussengeval van a en c. - -
) . 

c :De vliezen snijden elkaar in het centrum van de aorta 

Voor de 3 situaties kan de kromtestraal van het vlies 

worden uitgedrukt in de straal van de cirkel door de 3 

bevestigingspunten, Ra. Dit is berekend in appendix 3.1 

en eveneens weergegeven in fig. 3.5. Bij de grootte orde 

berekeningen zal uitgegaan worden van de configuratie b. 
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b. Verband tussen <r L en Cf n· 

Medemblik (1971) stelde dat het re~el is aan te nemen dat 

de spanningen die optreden in de lengte en dwars richting 

van het vlies, eenzelfde faktor verschillen nls hun bij

behorende breekspanningen. Hij deed dit op p:rond ven de 

veronderstelling dat de natuur een gelijke veiligheid heeft 

ingebouwd voor beide richtingen. M.b.v. verg. 3.4 en 3.6 

stellen we dan ook: 

a voor de aortaklepvliezen 
1 

<rL = 5(JD 

b voor de fascia-lata vliezen 

CJL = - 1 \S"n 
15 

3.9 

3.10 

Voor de configuratie buit fig. 3.5 kan m.b.v. verg. 3.8 en 

verg. 3.9 de Laplace verg. 3.7 voor de aortaklepvliezen 

herschreven worden volgens: 

6 cru 
A p = 5 * 0 , 7 4 * Ra 

Voor de fascia-lata vliezen volgt analoog 

" 16 <Ju 
up = 15 '* 0,74 * Ra 

Voor de spanning in de vliezen geldt dus nu voor 

a de aortaklepvliezen 

()D = ~'JE 1,35 * 6,p * Ra 

<r V :?u+ 
Q.l 

1 ,05 <fu = <fL = 

b de fascia-lata vliezen 

15 on =Tb * 1,35 * p * Ra 

ó'= V~+ 2.' 
()L ~ cr'D 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

3.16 



H.4. Het sluitingsgedrag van de kleppen. 

A.Theoretische modelvorming. 

In dit deel zullen twee mathematische modellen worden 

beschouwd voor het gedrag van de aortaklep gedurende de 

vertragingsfase van de systole; in het ene model wordt 

4-1 

de wervel in de sinus buiten beschouwing gelaten, terwijl 

hij in het tweede model wordt meegenomen. Alvorens deze 

modellen te beschrijven zal eerst een wiskundige uit

drukking voor de wervel worden gegeven. 

4.1 De wervel in de sinus. 

Gedurende een groot gedeelte van de systole is in iedere 

sinus achter het vlies een wervel aanwezig. Het bestaan 

van deze wervel is reeds lang bekend; Leonardo da Vinci 

(1513) maakte er reeds melding van. 

Vlies 

Aorta 

Fig.4.1 : 
Doorsnede van de 
aortaklep. 

Er zijn twee mogelijkheden waardoor de wervel telkens 

gedurende de systole gevormd kan worden nl.: 

a. door impulsdiffusie processen. 

b. door convectief transport. 

Sub a: Hierbij is het niet nodig dat vloeistof uit de 

hoofdstroom de sinus in gaat; de impulsoverdracht 

vindt dan plaats door visceuse effecten in het 

scheidingavlak tussen aorta en sinus. (gebied A 

in fig. 4.1) 
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Sub b: Dit houdt in dat de wervel gevormd wordt door een 

·gecombineerde in- en uitstroming van de vloeistof 

uit de aorta in de sinus en omgekeerd. 

Een ruwe schatting van de tijd die nodig is om de wervel 

volgens beide processen te creëren levert op (zie appen

dix 4.1) dat voor de vorming door diffusie ongeveer 2 sec. 

en door convectie ongeveer 0,05 sec. nodig zijn. Uit deze 

grootte orde schattingen volgt dat, gezien de korte tijd 

dat de systole duurt (0,3 sec.), alleen convectief trans-

port de oorzaak van de wervelvorming kan zijn. 

Om nu verder met deze wervel in mathematische modellen te 

kunnen werken, is het noodzakelijk om over een mathematische 

formulering voor het snelheidspatroon in de wervel te 

beschikken. We zullen daarbij twee toestanden onderschei

den nl. de stationaire en de instationaire. 

1.De stationaire toestand. 

Bellhouse gebruikte voor de wervel die in de stationaire 

toestand in de sinus ontstaat de beschrijving die geldt 

voor een halve Hill-wervel. 

Deze Hill-wervel is de oplossing van de Navier-Stokes 

vergelijking voor een incompressibel invisceus en zich 

stationair bewegend medium dat zich binnen een bol kan 

verplaatsen. Bovendien wordt dan aangenomen dat er geen 

verplaatsing in de w richting is, hetgeen een symmetrie 

inhoudt rond de as 9=0. Zie fig. 4.2. 

Fig.4.2 : 

Het gebruikte coördinaten
stelsel binnen de bol, 
waarin de Hill-wervel 

-+------<J----+-e .. o bestaat. 
0 ~ 6~1ï 0 ~(..,)' 2.lf 

l 



K 
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De afleiding van deze Hill-wervel is gebeurd in Milne en 

Thomson (1960) en uitgewerkt in tussentijdsverslag 5. 

Het blijkt dan dat we de snelheden binnen de bolvorm, 

onder de bovengenoemde aannamen, als volgt kunnen schrijven: 

VCo) = 0 

v9 = ~ (R
2 - 2r2

) sine 

hierin is 

4.1 

4.2 

4.4 

v~, ve en vr: de snelheidscomponenten in resp. de 

~,e en r richting. Zie fig. 4.2 

v : de snelheid binnen de bol 

A parameter 

R straal van de bol 

De beweging vindt dus plaats in vlakken bepaald door 

Q= constant. De stroomlijnen in deze vlakken zijn weer-

gegeven in fig. 4.3. Het lijnstuk KP uit fig. 4.3 fungeert 

dus als rotatie symmetrie as. 

L 

- ............. -~ ---_ -
",. , ".. ",-... : : ... ' ' ' 
/~,,.•~,'' 

I I ,' , M ', ' ' ' . ' ' ' \ I I , '.. ,' J , 

' ' ' ... - _ .. I I ' 
\ " __ :._-_-__ ..... ".,.' 

p 

Fig.4.3 : 
Schets van het stroomlijnen
beeld in een vlak W= constant. 
Het beeld is rotatie-symmetrisch 
rond de as KP .. 

Uit verg. 4.3 volgt nu dat de punten P enK (met coördi

naten r = R, e = 0 en r = R, e =11) stagnatie punten zijn. 

(d.w.z. v2 
= 0). Ook voor de cirkel M (r =J, ,e = 1 ) 
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geldt v2 = 0; deze noemen we dan ook de kern van de wervel. 

De Hill-wervel is dus onafhankelijk van de hoekwen geldt 

daarom ook voor bolsegmenten tussen twee vlakken die 

elkaar snijden volgens de rotatiesymmetrie as K-P (zie 

fig. 4-3). Bellhouse (1969b) heeft dan ook voor de be-

achrijving van de wervel in de sinus een halve Hill-wervel 

genomen ( d.w.z. o~w~lT ) • De snelheid van de wervel in de 

sinus wordt dus beschreven door verg. 4.4. Hierin is A 

nog een parameter waarvan de waarde nog nader moet wor

den bepaald. Daar de wervel in de sinus door convectie 

wordt gevormd·, zal het snelheidspatroon in de sinus een 

functie zijn van de snelheid in de aorta. Deze koppeling 

kan theoretisch worden gerealiseerd viR de bovengenoem-

de parameter A. Door de snelheid experimenteel te bepalen 

op het punt ( r = R, e = ~), zie ook fig. 4-. 3, vond Bell

house (1968b) de volgende relatie: 

A
2 

= ~ u~ 4.5 

met Ua: snelheid in de aorta in de stationaire 

fase. 

Voor de beschrijving van de wervel in de sinus, in de 

stationaire toestand geldt nu: 

u;= u~ [1-2(~)2 +m4 + sin2ei3(~)4- 2(~) 2}] 4.6 

met Us: de snelheid in de sinus in de stationaire 

toestand. 

ll.De instationaire toestand. 

Voor de beschrijving van de wervel in de sinus, in de 

instationaire toestand nemen we in eerste instantie aan 

dat verg. 4.6 momentaan blijft gelden. Dus: 



met us en ua : snelheid in resp. de sinus en aorta 

gedurende de instationaire toestand. 

4.2 Aannamen bij de modellen. 

Voor beide te behandelen modellen gelden de volgende aan-

namen. 

1. De modellen zijn 2 dimensionaal. 

2. Zwaartekracht effecten zijn te verwaarlozen. 
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3. Het vlies is gewichtsloos en kan geen spanning opnemen. 

4. De snelheid in de aorta heeft, tijdens alle fasen van 

de snelheidsverandering, een vlak snelheidsprofiel. 

5. De vloeistof is als incompressibel, invisceus en rotatie

vrij te beschouwen. 

Voor het model zonder wervel nemen we bovendien aan: 

6a.Het vlies is zo flexibel dat het in principe alle 

vormen kan aannemen. 

7a.De vloeistof in de sinus is als een starre halve cylin

der te beschouwen. 

Voor het model met wervel nemen we tenslotte nog aan: 

6b.Het vlies is star en slechts roteerbaar rond het beves-

tigingspunt aan de aortawand. 

7b.De snelheidsverdeling in de 2 dim. sinus is dezelfde als 

van een Hill-wervel in een vlak~= constant. 

De bovengenoemde aannamen houden het volgende in: 

ad 1. De sinus wordt als een halve cylinder beschouwd ter

wijl de aorta een rechthoekige doorsnede toegedacht 

wordt. De doorsnede van sinus en aorta met bijbehoren

de coördinaten systemen zijn weergegeven in fig. 4.4. 



Aorta 

Sinus 
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Fig.4.4 : 

Doorsnede van het 2-dimensionele 
model met de gebruikte co<:>rclina
ten systemen. 

ad 3. Het vlies kan op 2 manieren een drukverschil weer

staan. Allereerst door traagheidseffecten dus op 

grond van zijn massa. De tweede manier is door 

kromming van het vlies. Het drukverschil dat het 

vlies zo kan weerstaan wordt als te verwaarlozen 

aangenomen t.o.v. de werkelijk optredende drukver

schillen. 

ad 7b.Voor het snelheidspatroon in de wervel volgt dan, 

als we uitgaan van een cylindrisch coördinaten

systeem volgens fig. 4.4 en met behulp van verg. 4.7: 

met 
u 8 ,ua : de snelheid in de resp. 2 dim. sinus 

en aorta in de instationaire toestand. 

R : straal van de sinus in 2 dim. 

Deze wervelbeschrijving volgt dus uit de beschrijving 

van de 3 dim. wervel. Vandaar dat we het model met 

wervel ook wel het 2-3 dim. model noemen. 
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Voor de beide theoretische modellen, die we in de beide 

volgende paragrafen zullen beschrijven, voeren we nu nog 

een sluitingsparameter À in, welke we als volgt definiëren: 

À= het niet door het vlies afgesloten aorta-oppervlak 4. 9 
het oppervlak van een loodrechte aorta doorsnede 

Bijv. bij een stand van het vlies, volgens fig. 4.5, in 

het 2 dim. model geldt: À= hx De sluitingsparameter ligt, 
n'ö 

zo lang het vlies nog in de 

aorta is, tussen de waar

den À= 0 (helemaal geslo

ten) en À= 1 (helemaal 

open)in; het gedrag van\ 

als functie van de tijd 

levert ons inzicht in het 

sluitingsgedrag van de klep. 

Fig.4.5 : 

Doorsnede van het 2-dim. model. 

Tenslotte nog een opmerking over de gebruikte symbolen. 

De symbolen die betrekking hebben op de sinus zullen wor

den aangegeven door een index s. Voor de symbolen in de 

aorta wordt een index a toegevoegd. Dus bijv.: 

ua = snelheid van de vloeistof in de aorta. 

us = snelheid van de vloeistof in de sinus. 

Bovendien zal, om de plaats te kunnen aangeven waar de snel

heid geldt, nog een extra index toegevoegd worden, bijv.: 

ua,x = snelheid van de vloeistof in de aorta ter plaatse x=x 

ua,o = snelheid van de vloeistof in de aorta ter plaatse x=o 



Zie voor het gebruikte coördinatie systeem fig. 4.5. 

Voor de snelheid in de aorta ter plaatse x<o zal echter 

voortaan voor het gemak het symbool uA gebruikt worden. 

Dit symbool representeert dan de vloeistofsnelheid in de 

aorta die niet verstoord wordt door de gedragingen van het 

vlies. 

4.3 Model zonder sinuswervel (2 dimensionaal). 

Eerst wordt ingegaan op de gedachtengang die aan dit model 

ten grondslag ligt. 
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Volgens de instationaire Bernouilli-vergelijking ontstaat 

er gedurende de vertragingsfase van de systole een druk

gradiënt in de lengte richting. Immers toegepast op stroom

lijn 1 in fig. 4.6a levert zij (zie appendix 4.2): 

met: 

x x 
.. 2 

+ -~·pua + Pa 0 = o 
0 

ua : snelheid van de vloeistof in de aorta 

x : plaatscoördinaat volgens fig. 4.6a 

Pa : druk in de aorta 

r : dichtheid. 

4.10 

Op grond van de wet van behoud van massa geldt bovendien, 

zolang het vlies in de stand blijft zoals getekend in fig. 

4.6a 

ua{x) = constant 

M.b.v. verg. 4.11 gaat 4.10 dan over in 

Pa,x - Pa,o = - ~ o d.ua dx 
0 \ at 4.12 

Gedurende de vertragingsfase van de systole wordt volgens 

verg. 4.12 de druk stroomopwaarts groter. Dus de druk neemt 

toe van K naar P; zie fig. 4.9a. Dit houdt in dat dan t.o.v. 



N er een extra kracht op P naar links werkt en op K een 

naar rechts. Aannemende dat de sinusinhoud zich gedraagt 
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als een massieve halve cylinder roteerbaar rond N, zal dan 

de sinusinhoud ter plaatse K de aorta indraaien. Daar het 

vlies gemonteerd is op K en als flexibel wordt verondersteld, 

zal dan ook het vlies de aorta ingaan op de manier zoals is 

aangegeven in fig. 4.6b. 

Aorta 

x 

a 

Fig.4.6 :De sinusinhoud in 
a :stationaire toestand 

Stroo 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

lijn 1: 
I 

I 

b 

b :de vertragingsfase van de instationaire toestand. 

Op grond van de bovengenoemde gedachtenp;ang heeft ir. M.E.H. 

van Dongen in het stageverslag van de heren Van Deventer en 

Sillen (1974), een theoretische beschrijving gegeven van het 

gedrag van de sinusinhoud wanneer de vloeistof in de aorta 

vertraagd wordt. Dit model zal hier kort worden samengevat. 

8is de hoek waarover de sinusinhoud roteert. (zie fig. 4.6b). 

Uitgaande van de continuiteitsvergelijking en de impulsver

gelijking wordt de drukgradiënt in de x-richting uitgedrukt 
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als functie van e en UA. Deze drukgradiënt levert een 

krachtenmoment op het scheidingsvlak welke gekoppeld wordt 

aan het traagheidsmoment van de sinusinhoud. Dit resulteert 

in een differentiaal- vergelijking welke8(t) koppelt aan 

uA(t). Zij luidt: 

d2e [_i~+ JJ +de [_g ~ uA(t)- 4 R5 (1- Re) uA(t)] + 
d t 2 15 ho e dt 3 ho T5 ~ hc; 

- (de) 2 \ ~ R 7 ]- e 2 R3 ( 1 - _hR
0
e ) 2 u~ + 

at L 105 hJ 3 

+ 2
3
_ R3 ( 1 - Re ) duA = 0 

ho ë1t 

hierin is 

R : straal sinus 

h0 : breedte van de aorta 

J : traagheidsmoment 

Voor het traagheidsmoment J geldt bovendien: 

J = tplT R4 

4.13 

4.14 

Stel nu dat het systeem zich tot t=O sec. in rust bevindt. 

Voor het verkrijgen van informatie over de start van de ro

tatie kunnen we verg. 4.13 vereenvoudigen door te kijken 

naar kleine t. Uit deze voorwaarde volgt dat de termen met 

de en e voor voldoende kleine t klein zijn t.o.v. de term 
<ft 
met Immers 

4.15 

en 4.16 

Dit is fysisch ook reëel daar in de beginfase de versnel1ings

termen, de snelheids- en verplaatsingstermen zal overheersen. 



M.b.v. verg. 4.14 en de aanname 

h0 = R 

gaat dan de differentiaalvergelijking 4.13 over in: 

d~ [ 1 plTR4 + 4 pR4J = - 2 pR3 duA 
dt2 4 15 3 dt 
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4.17 

4.18 

We gaan nu over op de sluitingsparameter ~ zoals gedefini-

eerd in verg. 4.9. Volgens fig. 4.6b en m.b.v. verg. 4.17 

geldt dan 

À= h 0 - R sine i-e ~ voor kleine e 

M.b.v. verg. 4.19 gaat dan verg. 4.16 over in 

d2A = o,63 duA 
dt2 R ëft 

4.19 

4.20 

Uit verg. 4.19 wordt m.b.v. verg. 4.15 en 4.16 gesteld 

dÀ (t = o) = 0 
at 

À (t = o) = 1 

4.21 

4.22 

Door nu de verg. 4.20 twee maal naar de tijd te integreren 

tussen de grenzen t=o en t=t resulteert: 

/J.À =À (t) - 1 = Q....§.l (t [uA (t) - UA (t=o)J dt 4.23 
R oJ 

bAzal nu bepaald worden voor twee snelheidsveranderingen. 

1.De snelheidsverandering komt globaal overeen met die ge

durende de vertragingsfase van de systole in de aorta. 

Daartoe wordt uitgegaan van de empirische betrekkint;S vol

gens Bellhouse (1969a): 

u A ( t) = ~ax [ 1 -( ~) 2J 4.24 

met ~ax= de topwaarde van de snelheid in de aorta. 

L : halve systoleti jd. 

Uit 4.23 m.b.v. 4.24 resulteert: 

0 21 - (t )3 - ~·<..·~ax· z: 4.25 
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2.De snelheidsverandering kan benaderd worden door een 

stap volgens: 

(t<o) 4.26 

= ~in (t>o) 

met ~ax' ~in: de resp. boven- en onder

waarde van de stap. 

Uit 4.23 m.b.v. 4.26 resulteert: 

A.A = - 0 • 61 (umax- umin) t. 
R 

4.27 

Uit de beide snelheidsveranderingen volgt, dat alleen al op 

grond van het gedrag van de sinusinhoud het vlies gedurende 

de vertragingsfase van de snelheidsverandering de aorta 

ingaat. 

4.4 Model met sinuswervel.(2-3 dimensionaal). 

Bij dit model wordt het vlies star verondersteld doch ro

t eerbaar rond K (zie par. 4.2 en fig. 4.7). Via stromings-

vergelijkingen van de wervel in de sinus en de hoofdstroom 

in de aorta wordt nu de gemiddelde druk bepaald aan zowel 

de sinus- als de aortakant van het vlies. De beweging van 

het vlies zal zodanig zijn dat het gemiddelde drW{verschil 

over het vlies nul blijft. 

We voeren ook nu de sluitingsparameter À in. Uit verg. 4.9 

en fig. 4.7 volet dan 

De modelbeschrijving wordt nu in het kort samengevat. De 

volledige uitwerking is weergegeven in appendix 4.3. 

1 Ter bepaling van de gemidnelde aortadruk on het vlies, 

Pa, wordt in de aorta de wet van behoua van impuls toeee-
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past, op het volume begrensd door de vlakken x=o, x=L, 

de aortawand en het vlies. Deze wet koppelt de impuls van 

de vloeistof binnen een bepaald volume aan de uitwendige 

krachten; in feite beschrijft zij dus een krachtenevenwicht. 

Aorta 

Vlies 

a 

=L 

=X 

S.2 S.1 

S: Stroomlijn 
b 

Fig.4.7 :De stand van het vlies in 

a :stationaire toestand 

b :de vertragingsfase van de instationaire toestand. 

Volgens Vossers (1968) kan de wet van behoud van impuls 

in vectornotatie geschreven worden als: 

di + ~ p v (.Y•.!Û df = ~~ n Tdf gdi 4.29 
F F 

a b c d 

hierin is l,di : het beschouwde volume resp. volume-element 

F,df : het daarbij behorende oppervlak resp. 

oppervlakte-element 
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n : de normaal op het oppervlak 

v : snelheidsvector 

g : zwaartekrachtsvector 

T spanningstensar 

Term ~ beschrijft de impulsverandering van de vloeistof 

binnen en term b de impulsstroom door het volume. Term Q 

en d representeren de uitwendige krachten en wel resp. de 

oppervlakte-krachten en de massa-krachten. 

Als het medium invisceus is zijn alle schuifspanningen in 

de spanningstensar T gelijk aan nul. Als we bovendien aan-

nemen dat er geen trekspanningen op het oppervlak aanwezig 

zijn, dan P,aat T over in: 

T = - pi 4.30 

met p druk 

I : eenheidsmatrix 

De x-component van verg. 4.29 ~aat m.b.v. verg. 4.30 

en onder de verwaarlozing van de zwaartekracht-termen 

over in: 

S \)\ ~ ua di + )) ? ua (y.n) df = ~~- p cos (n,x) df. 
M JiJ F F 

Voor het beschouwde 2 dimensionele model gaat dit over in: 

ö ~~ e ua df + ~ ~ ua (y.n) dl = ~ - p cos (n,x) dl. 4.31b 
öt F IJ 

1 2 3 

met F,df . het beschouwde oppervlak uit fig. 4.7 resp • . 
het oppervlakte~element 

L,dl : de bijbehorende omtrek resp. omtrAk-element 

In de drukterm van verg. 4.31b zit nu reeds de p-emiàdelfle 
- 0 

aortadruk,p~. Passen we de 11\tegraal nl. toe op het ,g:ebied 
c ... 

tussen x=o, v=L, de aortawand en het vl "i es, dan vindr.m we 

(zie fig. 4.7): 

~- p cos (n,x) dl = Pa, 0 h 0 - Pa,J, hl. + (h
0 

- hL) n 
a 4.32 
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Voor de bepaling uit verg. 4.31b van p als functie van de a 

verplaatsing van het vlies (~) en als functie van de snel-

heid en druk ter plaatse x=o (ua 
0 

en Pa 
0

) zijn dan nog , ' 
uitdrukkingen nodig voor: hx, ua,x (term 1); h1 , ua,L 

(term 2) en Pa,L' hr
1 

(term 3). De genoemde termen slaan on 
b verg. 4. 31 • 

1.De vergelijking voor hx volgt uit fig. 4.7 en verg. 4.28: 

h =h +(À-1)h x x 0 0-TJ 

Voor h1 geldt (zie verg. 4.28) 

h
11 

= À h
0 

b 4.33 

2.De snelheid ua,x wordt bepaald uit de wet van behoud van 

massa, toegepast op het ~ebied tussen x=o, x=x, de aorta-

wand en het vlies. Er resulteert: 

ua,x = [ ua o - 1 6 h! ( h + h ) x>] , hbt 0 x 
0 

Voor x=L gaat dit m.b.v. verg. 4.28 

ua L = l ua,o - L d>.] 1 , 2 at 1\ 

ho 
hx 

over in: 

a 4.34 

b 4.34 

3.De druk Pa,L wordt tenslotte nog bepaald uit de in.statio

naire Bernouilli-vergelijking toegepast op stroomlijn 1.. 

(zie fig. 4.7) tussen x=o en x=L. Dit levert m.b.v. 

verg. 4.33 en 4.34 een relatie op volgens: 

Pa,L- Pa,o = (pa,L- Pa,o) [ ua,o' dd~• 0 • \, ~· ~~} 4 •35 

Uit de verg. 4.31 kan nu met behulp van verg. 4.33, 4.34, 

4.35 de druk Pa bepaald worden. Er resulteert: 

Pa- Pa,o = <Pa- Pa,al[ua,o'~~· 0 •A, ~·~~] 4.36 

-II De ,gemiddelde druk aan de sinuskant van het vlies, ps' 

wordt gevonden door de instationaire Bern.ouilli-vergelij

king toe te passen op de aangenomen stroomlijn? in fi~. 4.7. 
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Dit mag echter alleen wanneer deze stroomlijn zichzelf 

niet snijdt, d.w.z. wanneer de vloeistofbeweging in de sinus 

rotatie-vrij is. Hierbij komt dan ook het 2-3 dim. karak-

ter van dit model naar voren. We nemen nl. a[1.n dat het i. n-

en uitstroomgebied niet samenvallen (dus essentieel 3 di

mensionale vloeistofbeweging in de sinus). Om het model 

nu toch tot de eenvoudige 2 dim. situatie te kunnen bepe....-

ken wordt aangenomen dat in de doorsnede van de sinus door 

de as KP, de snelheidsverdeling en het stroomlijnenpatroon 

in de sinus en langs het vlies (op het in- en uitstroom

gebied na) globaal overeenkomen met die in een vlak 

W= constant van de Hill wervel. Zie ter toelichting fig. 

4.8. Bovendien wordt aangenomen dat de snelheid in de sinus 

op dezelfde wijze aan de snelheid in de aorta gekoppeld is 

als in de 3 dim. si.tuatie (zie ook aanname 7b verg. 4.8). 

Uit de instationaire Bernouilli-vergelijking, toegepast 

op het gedeelte van stroomlijn 2 dat als 2 dim. is aange

nomen ( nl. tot het einde van het vlies) volgt dan een 

relatie tussen de druk aan de sinuskant van het vlies en 

de druk in de aorta. Het middelen van de resulterende druk 

over de sinuskant van het vlies levert uiteindelijk 

P n = (n s - -a, o " s p ) [u , dua, o , À , d À , d2À J 
a,o . a,o dt ~t ---d ? 

Qll t'-
4.37 

De resulterende vergelijkingen zijn nu 

Pa Pa,o als functie van \ en ua,o (4.36) 

"0 - n als functie van \en ua,o (4.37) -· s ~ a,o 

en de voorwaarde: 

Pa= Ps (par. 4.2 aanname 3). 

Hiermee is in principe ~ als functie van t bekend, met als 

parameter de verandering in ua,o• 



a 1 : Werkelijke situatie. 

Zie ook fig.4.11. 

a 2 : Aangenomen 2-dim. situatie. 

a 3 :Volgens de Hill-wervel. 

Zie ook fig.4.3. 

Fig.4.8 :De stroomlijn 2 in de 3 dim. sinus. 

a :Vooraanzicht. 

b :Zijaanzicht. 
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Wanneer we nu stellen 

h
0 

= H 

dan resulteert de differentiaal vergelijking: 

c\2 A _2 p R 2 - (cl À\ 2 9 9 R 2 f 27 1 + n..1 + 4. 3 9 
dt2 32 Of) 4 L32 A 40 

- ~ [ 2.;] pRuA- (I1 - 0,5À) ÇJR dctt- (I2 - "*) ~ (' u
2 

A ~ 0 

met r 1 : constante mede afkomstig van het middelen langs 

het vlies van de term: çs2 5u ds 
Js1 b'S 

uit de in-

stationaire Bernouilli-vergelijking (zie appendix 4.2) 

r2 : constante afkomstig van het middelen langs het 

vlies van de term u;. 

Als numerieke waarden voor r 1 en r 2 werd gevonden: 

12 = 0,645 4.40b 

Uit verg. 4.39 en 4.40 volgt nu, dat als het systeem l.n rust 

is cdua = d.À = 0) dat dan het "'rlies een evenwichtsstand 
at dt 

opzoekt waQrvoor eeldt: 

À= 1 = 1,55 
O,b45 

4.41 

Stel nu dat het systeem zich tot t=O sec. in rust bevindt. 

Voor het verkri.jgen van informatie over de start van àe be

weeing van het vlies kan verg. 4. 39 ( .r;eheel analoog aan 

verg. 4.13) vereenvoudigd worden door te kijken naar kleine 

t. Uit deze voorwaarde volgt (geheel analoo~ a2n verg. 

4.15) dat de termen metdAvoor voldoend kleinet te ver
at 

waarlozen zijn t.o.v. de termen met d2À. Ook geldt dan dat: 
dt2 



Hieruit resulteert dan (m.b.v. 

12,50 duA 
R -at 

verg. 4.41) 
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4.42 

4.43 

Geheel analoog aan verg. 4.21 en 4.22 wordt gesteld (met 

behulp van verg. 4.41) 

dÀ (t=o) = 0 4 • L'r4 
Qt 

À (t=o) = 1, 55 4.45 

Door nu de verg. 4.43 twee maal naar de tijd te integreren 

tussen de grenzen t=o en t=t resulteert 

fJÀ=À(t) ~ 1,55 = 12~50 J:[uA(t) -uA(t=ol]dt 4.46 

Deze vergelijking is, op de constante na, identiek aan 

die welke resulteerde uit het model zonder wervel (verg. 

4.23). 

Bepaling van /J.A voor de 2 zelfde snelheideveranderingen 

als bij het 

1. 

2. 

vorige model levert: 

!:), = - 4' u;~ "max ( ~ )3 

6A = - 12,5 (~ax - ~in) t 
R 

4.47 

4.48 

Ook volgens dit 2-3 dim. model blijkt dat het vlies ge-

durende de vertragingsfase van de snelheidsveranderinf, 

naar het centrum van de aorta toebeweegtc Echter de 

ruststand van het vlies en de snelheid waarmee in het 

begin van de vertraging afneemt verschillen aanzienlijk 

van die in het 2 dim. model zonder wervel. 

4. 5 Conclusies. 

I De wervel die in de sinus ontstaat, moet op ~rond van wer-

velvormingstijden, gevormd zijn door convectieve transporten. 

Voor de beschrijvin~ van de wervel is de halve Hill wervel 

genomen; zij is de oplossing van de Navier-Stokes vergelij-
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king voor een incompressibel, invisceus en zich stationair 

bewegend medium, dat zich onder een bijzondere symmetrie 

binnen een bol kan verplaatsen. 

II Uit het theoretische model zonder sinuswervel (par.3) 

blijkt dat ook zonder de aanwezigheid van de wervel de klep 

sluit als de vloeistof in de aorta vertra~~-gt. Dit sluitinga

gedrag is te begrijpen door aan te nemen dat, t.g.v. de 

drukgradiënt die ontstaat in de lenete richting gedurende 

de vertraging van de vloeistof in de aorta, de sinusinhoud 

rond een bepaald punt roteert; door deze rotatie duwt dan 

de sinusinhoud het vlies ël.e aorta in. 

III Uit het theoretische model met sinuswervel (par. 4) blijkt, 

dat ook dan de klep sluit. Bij dit model werden de {';emiddelde 

drukken aan weerszijden van het als star opgevatte vlies be

paald. Het aan elkaar gelijk stellen van de drukken leverde 

een evenwichtbeschrijvende vergelijkin~ op. 

IV Bij het model zond.er wervel is de waarde voor~, als het 

systeem in rust is, gelijk aan 1, terwijl tn het model met 

wervel geldt: À= 1, 55. 

V De veranderinp- van À t.o.v. de rust waarde, op een bena:üde 

kleine waarde van t, is volgens het model met wervel een 

factor 20 hoger dan in het model zonder wervel. 

4. 6 R.ech tvaardigin,ç; van de vere_envoudigingen. 

In deze paragraaf zal een gedeelte van de aannamen, die bij 

de wervelbeschrijving en de twee theoretische modellen voor 

het sluitingsgeclrag van de kleD gemaakt zi.jn, worden besnroken. 

De resterende aannamen zullen besproken worden bij de exne

rimentele verificatie in par. 9. 

a.De wervel in de sinus. 

Zij werd beschreven d.m.v. een halve Hill-wervel. Dit is 

in zoverre juist dat de volgende aannamen, gemaakt bij de 



afleiding van de Hill wervel, theoretisch overeenstemmen 

mét de werkelijke situatie in de sinus: 
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1.In de werkelijke 3 dim. situatie is het medium ook al8 

invisceus te beschouwen op grond van de werve~vormings

tijden, zoals bepaald in appendix 4.1. 

2. In de werkelijke sinus moeten de snelheden in de W

richting op het vlies, dat fungeert als scheidingBvle.k 

tussen aorta en sinus, ook nul zijn. 

3.De vorm van de sinus stemt, volgens H.1, overeen met de 

aangenomen halve bolvorm. 

b.De theoretische modellen. 

De aannamen uit par. 2 zullen successievelijk behandeld 

worden. 

ad 2. De zwaartekrachteffecten zijn te verwaarlozen van

wege de geringe hoogteverschillen. 

ad 3. Vanwege de relatief kleine geometrische dimensies 

van het vlies t.o.v. de sinus en de aorta, zullen de mas

satraagheidseffecten van het vlies te ve:nvae.rlozen zijn 

t.o.v. de bewegende vloeistofmassa grenzend aan het vlies. 

Bovendien is het drukverschil over het vlies, t.g.v. de 

opgenomen spanning, klein omdat het vlies te ruim zit 

in zijn ophanging. 

ad 4. De aanname, dat de snelheid van de vloeistof in de 

aorta tijdens alle fasen een vlak snelheidsnrofiel heeft, 

is reëel, daar in de 3 dim. instationaire situatie de 

frekwentie van de snelheidsverandering zo hoog ligt dat 

er dan niet voldoende tijd is om een Poisseuille-stro

ming te ontwikkelen. Loitsyanski (1966) heeft dit bere

kend; hij komt dan tot de volr;ende 2 snelheidsprofieleYJ. 

als functie van het dimensieloze getal: 



met a : de straal van de buis. 
C\rke.l-

W : de !frekwentie van de snelheidsverande-

ringen. 

v : dynamische viscositeit. 

-Jo• o• Jo• Do• so•tzo•tso• 
wt= 

a 

Wf= 

Fig.4.9 :Snelheidsprofielen als functie van de fase van 

de snelheidsverandering en als functie van het 

dimensieloze getal~· 
a : aV~ = 2,849 • 

' b : a\Ji = 7,237 

I -2 -1 ( n de werkelijke situatie is a= 10 m, W= 10s uit 

systole tijd= 0,3 sec.) en v = 3.10-6 m2/s. 

Dus a W =- 18. Dit komt dan zeker overeen met een vlak 
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snelheidsprofiel. De metingen van de snelheid, die Bell

house op verschillende afstanden van de wand gedaan heeft, 

zijn hiermee in overeenstemming. 

Velocity 

0 
(I 

Fig.4.10 "' . . e- . 
0 
<'l 
r-- Snelheids metingen door 

0 Bellhouse ( 1969a) op een 

0 doorsnede van de aorta ter 

0 
hoogte van het punt P in 

fig.4.6 en 4.7. 
0 

ad 5. Bovendien nemen we hier aan dat ook de visceuse 

effecten te verv1aarlozen zijn t.o.v. de traagheidseffecten 

op grond van de benodigde vormingstijden van de wervel 

in de sinus en de duur van de systole. 
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B. Experimenten. 

4.7 Beschrijving van de experimenten. 

1.In de 2 dim. modelopstelling zijn met behulp van het 

hulpstuk 1 (zie 2.1) de volgende experimenten gedaan: 

a.Het gedrag van de sinusinhoud is bekelren bij een con

stante snelheid van de vloeistof in de aorta. ~liet name 

waren we geïnteresseerd in de vorming en het onderhoud 

van de wervel en de stroomlijnen in de wervel. Dit ge

drag is vastgelegd in film 2 deel 1. 

b.Verder is in deze opstelling het gedrag van de sinus

inhoud en het vlies bestudeerd als reactie op de stap

vormige vertraging van de snelheid; hierbij zijn twee 

verschillende situaties bekeken nl. de situatie met 

wervel (c.Q. zonder roteerbaar plaatje, zie H.2.1) en 

de situatie zonder wervel (c.q. met roteerbaar nlaatje). 

Deze gedragingen zijn eveneens verfilmd en te zien in 

film 3 deel 2 en 3. 

c.Tenslotte zijn voor deze opstelling uit film 3 de 

snelheden bepaald, waarmee de sinusi~~oud c.Q. het 

vlies de aorta ingaat nadat de vloeistof in de aorta 

op t=o s. stapvormig is vertraagd. Dit gebeurà.e door 

uit film 3 de tijden te bepalen , die de sinusinhoud 

c.q. het vlies nodig heeft om de aorta vanaf t=o over 

een afstand s in te dringen. Deze afstand s was daarbij 

ongeveer 1 maal de straal. van de sinus (of ook onp:~-
5 

veer 1 maal de hoogte van de aorta). Vervole:,ens werd 
5 

dan de verandering van de sluitingspa.rameter ver-

kregen volgens: 

tiÀ = ~ 
met /1À : verandering van de parameter A 

s : de afstand waarover het vlies z:i.ch 

heeft verplaatst 



R : de hoogte van de aorta. 

Het tijdsinterval dat nodig was voor deze afstand s 

werd gemeten met een stopwatch, terwijl de film met 

1 x de opnamesnelheid werd afgedraaid. Voor elke situ-
6 
atie werd het tijdsinterval 4 maal bepaald. 

Tenslotte vonden we dan de sluitingssnelheid in de be-

ginfase volgens: 

vsluit 4.50 

met vsluit: de sluitingssnelheid in de 

beginfase 

~t: het tijdsinterval vanaf t=o, 

nodig om de aorta over een af-

stand s in te dringen. 
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Ook zijn nog experimenten verricht m.b.v. het hulpstuk ~. 

Hierbij is het gedrag van het vlies waarachter zich 

een sinus bevindt, vergeleken met het gedrag van het 

vlies waarboven een stilstaande vloeistoflaag aanwezig 

is. Bij beide vond eenzelfde stapvormige vertraging van 

de vloeistof in de aorta op t=o s. plaats. 

Door dan de hoogte van de stilsta~de vloeistoflaa~ 

voldoende klein te kiezen, wordt een 2 dim.model voor 

de fascia-lata klep verkregen, welke vergeleken wordt 

met een 2 dim. model voor de aortaklep. De resultaten 

zijn voor verschillende laaghoogten te zien in film 3 

deel 4. 

2.In de 2-3 dim.opstelling is bekeken hoe het vlies zich 

gedraagt bij snelheidsveranderingen van de vloeistof in. 

de aorta. Ook werd hierbij het gedrag bestudeerd van de 

sinusinhoud bij zowel een constante aortasnelheid als bij 

snelheidsveranderingen. Dit ~edrag is aefilmn en te zien 

in film ~ deel 1 en 2. 
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3.In de 3 dim. opstelling van glas is nagegaan hoe de si

nusinhoud c.q. de inhoud van de shunt zich gedraagt bij 

een geleidelijke vertraging van de vloeistof in de aorta. 

Dit gedrag is gefilmd en te zien in film 3 deel 2. 

4.In de 3 dim. opstelling van de vakgroep Meten en Regelen 

afd. E. is tenslotte voor 4 verschillende kleppen zowel 

de druk in de aorta als in de hartkamer bepaald, evenals 

de flow in de aorta. 

De 4 onderzochte kleppen zijn (zie ook H1.1): 

1 de aortaklep van het varken 

2 een fascia-lata klep 

3 een Star-Edwards klep 

4 de klep voor de hart-long machine. 

Opm. Alle bovengenoemde films zijn geïnventariseerd in 

appendix o.1. 

4. 8 Resulte.tep...:, 

De resultaten zijn te verdelen in 5 categorieën. 

a.Wervelvonning in inRtationaire en stationaire toAstand. 

b.Het gedrag van de sinusinhoud in instationaire toestand .. 

c.Het gedrap; van het vlies in instationaire toestand. 

d.De sluitingssnelheid van het vlies. 

e.Het sluitingagedrag van andere kleppen. 

Hierbij komen de stationaire en instationaire toestand 

overeen met resp. een constante snelheid en een in de tijd 

variërende snelheid van de vloeistof in de aorta. 

Na elk resultaat wordt het experiment en het filmdeel 

vermeld waaruit dit resultaat blijkt. 

a.De wervelvorming in de stationaire en instationatre toestand. 

1.Er ontstaat zowel in de 2 dim., de 2-3 dim. als in de 

glazen 3 dim. modelopstelling een wervel in de sinus. 

Dit gebeurt als de snelheid van de vloeistof in de aorta 
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constant blijft en tevens wanneer ze in de tijd veran

dert. Bij alle drie modelopstellingen vindt daarbij uit

wisseling plaats van vloeistof in de aorta en sinus, aan 

de meest stroomopwaartse rand van de sinus. ( exp. 1a, 

film 2 deel 1; exp. 2 film 1 deel 2; exp. 3,film 3 deel 2) 

2.0ok is de snelheid van de vloeistof in de 3 dim. sinus, 

gedurende de stationaire toestand, een functie van de 

snelheid van de vloeistof in de aorta. Als de snelheid 

in de aorta toeneemt neemt de snelheid in de sinus even

eens toe. Verder is de snelheid van de vloeistof in de 

sinus globaal van dezelfde orde van grootte als de 

snelheid van de vloeistof in de sinus. (exp. 2 film 1 

deel 2). 

3.De wervelbeweging in de 3 dim. sinus vindt niet in één 

-plat vlak plaats. De vloeistof komt nl. op het punt "P 

(zie fig. 4.11) de bolvormige sinus in, doorloopt daar

na de gekromde zijde van de sinus en komt dan lan~s het 

vlies weer omhoog. Gedurende deze beweging splitst de 

stroming zich op zodanig dat ze bij het uittreden van 

de sinus de intredende vloeistofstroom niet snijdt. 

(exp. 2, film 1 deel 2). 

Fig.4. 11 : 

Een schematisch voorbeeld 

van de vloeistofbeweging 

in de 2-3 dim. model 

opstelling. 

a : vooraanzicht 

b : zijaanzicht 

a b 
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4.In de 2 dim. modelopstelling is de wervelvorming , bij 

constant blijvende snelheid in de aorta, een verschijn

sel dat zich vrij willekeurig voltrekt; zo ook de uit-

wisseling van de vloeistof tussen aorta en sinus. In 

de situatie met vlies is deze uitwisseling boven~j_en 

aanzienlijk kleiner dan in de situatie zonder vlies 

(exp. 1a, film 2 deel 1). 

5.De snelheid van de vloeistof in de 2 dim. sinus is, als 

er geen vlies is,_i.h.a. aanzienlijk lager dan de snel

heid van de vloeistof in de aorta. Is er bovendien een 

vli.es aanwezie;, dan wordt de snelheid van de vloei

stof in de sinus nog een heel stu_~ kleiner (exp. 1a, 

film 2 deel 1). 

6.De kern van de wervel bevindt zich i.n het 2 di~. model 

ongeveer in het midden van de sinus; zij verloopt echter 

in de tijd. (exp. 1a, film 2 deel 1). 

b.Het gedrag van de sinusinhoud in instationaire toestand. 

1.Bij de geleidelijke vertraging van de vloeistof in de 

aorta ontstaat een drukgradiënt in de lengte richting 

en wel zo d.at de druk stroomopwaarts groter wordt. 

(exp. 3, film 3 deel 1). 

2.De vloeistof in de shunt van het 3 dim. glazen model 

begint gedurende de vertragingsfase van de vloeistof 

in de aorta terug te stromen. Zie foto 11A. (exp. 3, 

film 3 deel 2). 

3.0ok in de sinus van het 3 dim. model stroomt vloei

stof terug, terwijl de vloeistof in de aorta nog aan 

het vertragen is. Deze terugstroming veroorzaakt het 

bewegen van de oorspronkelijke sinusinhoud de aorta in. 

Zie foto 11B (exp. 3, film 3 deel 2). 



Foto 11. 

Het gedrag van de sinusinhoud en het vlies in: 

1. De 3 dim. modelopstelling van glas: 

2. 

A. met shunt; let op de beweging van de kleurstofprop onder 

het zwarte dopje in de shunt 

B. met 3 dim. modelsinus. 

De 2 dim. modelopstelling: 

c. zonder vlies en zonder roteerbaar plaatje 

D. zonder vlies en met roteerbaar plaatje 

E. met vlies en met roteerbaar plaatje 

F. met vlies en zonder roteerbaar plaatje 

Er geldt: 

ad 1.De vloeistofstroom in de "aorta" is van links naar rechts. 

Geleidelijke snelheidsverandering (0,2 m/s 

in 2,5 s.) vanaf t=O s. 

0 m/s, 

De filmbeeldjes behoren resp. bij t=-3 s., t=O s., t=1 s. 

en t=2 s. 

ad 2.De vloeistofstroom in de "aorta" is van rechts naar links. 

Plotselinge snelheidsverandering (0,08 m/s 0 m/s) op t=O s. 

De filmbeeldjes behoren resp. bij t=O s., t=~ s., t=1 s. 

en t=1~ s. 



A 

B 

c 

D 

E 

F 

Foto 11. 
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4.0ok in het 2 dim. geval blijkt de sinusi.nhoud de aorta 

in te gaan na de plotselinge vertraging van de vloei

stof. Deze beweging van de sinusinhoud is dan ~lebaal 

op te vatten als een ~otatie rond de as N. Zie fie,. 4.1 , 

foto 11c. (exp. 1B, film 3 deel 2). 

Fig. 4. 12 : 

Positie van as N in het 

2-dim. model. 

5.De 2 dim. beweging, genoemd in resultaat b.4, stemt in 

grote lijnen overeen met de beweging van de sinusinhoud 

als deze d.m.v. een plaatje, roteerbaar rond N (zie 

fig. 4. 11), van de aorta gescheiden is en er dus geen 

wervel kan ontstaan. Zie foto 11D ( exn. 1B, film 3 

deel 2). 

c.Het gedrag van het vlies. 

1.In het 2 dim. model met een roteerbaar plaatje blijkt, 

dat het in resultaten b .4 en 5 genoemde gedrag van. de 

sinusinhoud, als reactie op de plotselinge vertraging 

van de vloeistof in de aorta, aanleiding geeft tot 
'R 

het de aorta ingaan van het vlies. Zie foto 11 -' ( exp. 

1B, film 3 deel 3). 

2.0ok bij verwijdering van het roteerbaar plaatje bewe-

gen de 2 dim. vliezen, na de snelheidsstap, de aorta 

in. De standen van het vlies gedurende deze beweginq; 

komen globaal overeen met de standen welke het vlies 

innam toen de sinusinhoud met een roteerbaar plaatje 

gescheiden was van de aorta. Zie foto 11F (exp. 1B, 

film 3 deel 3). Voor de snelheidsstap bevindt het vlies 

zich in de stand ~ = 1. (zie verg. 4.9). 
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3.In het 2-3 dim. model gaat het vlies gedurende de ver-

tragingsfase ook de aorta in. Er is hier echter nage-
F noeg niets te merken van de in resultaat 2, foto 11 

te ziene knikbeweging van het vlies. (exp. 2, film 1 

deel 1). 

d.De snelheid waarmee de sinusinhoud c.q. het vlies de aorta 

ingaat. 

Deze snelheden zijn voor het 2 dim. model en voor 4 situ

aties bepaald, nl.: 

1 zonder vlies, zonder roteerbaar plaatje 

2 zonder vlies, met roteprbaar plaatje 

3 met vlies, met roteerbaa.r plaatje 

4 met vlies, zonder roteerbaar plaatje. 

De afwijking van de gemiddelde waarde van deze snelheid 

is hierbij bepaald volgens: 

v sluit + 2 s . 

met s : schatter voor de standaard-

deviatie 

Voor s geldt bovendien 
n 

s2 = 1 L 
n-1 i=1 

met n : aantal metingen 

( ---- )2 
V 1 't - V 1 't - 4.52 S U1 i S U l . 

vsluiti:de sluitingssnelheid bepaald uit de i - de meting. 

Volgens Beun(1970) geeft het interval 4.51 een goede be

nadering (binnen 95%) van de werkelijke waarde. 

Voor de 4 situaties werden volgens verg. 4.50 en 11.51 

gevonden: 
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vlies plaatje 

1 0,72 o,o8 -1 afwezig afwezig 4.53 vsluit + s 

2 v sluit 0,81 + 0,05 s -1 afwezig aanwezig 

3 . 0,82 + 0,05 -1 aanwezig aanwezig vsluit • s 

4 vsluit 
. 0,74 + 0,06 -1 aanwezig afwezig • s 

Opm.: De fout in de sluitingasnelheid in situatie 1 is 

groter dan bij de andere situaties, daar hier geen 

scherpe overgang aanwezig is tussen sinusinhoud en 

aorta. 

De snelheden voor en na de snelheidestap in de aorta zijn: 

uA(t) = ~ax : ( 7' 6 + 0,4) 10-2m/s t<O -

")nin : ( 1 '6 + 0' 1) 10-2m/s t>O 

met uA :snelheid in de aorta 

umax'umin :de hoge resp. lage waa~1e van de snelheid i n 

de aorta bij de snelheidsstap. 

Opm.: De fout in snelheid umin is vri j groot l de.a r umi n 

in feite de lek is na de afsluiting. Deze lek i s 

niet altijd precies even groot. 

De straal van de sinus , R, bedraagt: 

-2 R = 4,5 x 10 m. 

(exp. 1°, film 3 deel 3). 

e.Het sluitingagedrag van andere kleppen. 

1.Het blijkt dat het gedrag van het 2 dim. vl i es op de 

snelheidsstap erg afhankelijk is van de vloeistof-

laag boven het vlies. 

Is deze laag hoog of is er een sinus ae.nwezi g dan 

4.54 

4.55 

wordt het vlies na de stap de aorta ingeduwd . Wordt de 

l aaghoogte echter kleiner dan neemt zowel de snel he i d 

waannee het vlies de aorta ingaat als de afstand waar over 

het zich verplaat st af. Is de lae.ghoo gte ongevee r 4 van 

de hoogte van de aorta dan treedt het vlies am-p er nof!. 



Foto 12. 
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Meet resultaten bij " 
diverse kleppen van: 
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de aorta in. Deze laatste situatie is vlg. H.1.2 

het 2 dim. model van de fascia-lata klep. 

?.De metingen yan de flow, de aortadruk en de hartkamer

druk welke voor de 4 in par. 7.4 genoemde kleppen ge

daan werden, zijn weergeven in de grafieken op foto 12. 

Opm.: De terugstromtng blijkt bij de aortakle-p en de 

Star-Edwards klep fSedurende heel de diastole te 

blijven "bP~taan. Deze terugstromine- is geen ternp--

stroming door de klen, maar hoo,~T,stwaarschijnli.jk 

door de (lekkende) onhanging in de hartklen"l)en

kamer (?:ie H.2.4).I~ekte nl. de klep, dan was het 

flow-patroon anders. Zie fig. 4.12 

T;J·d b _...---~::~-=:...·=-=~-- .... 
-,• .---

0 -' 
1 ,' a 

0 / -
I I 

0 , 

I 

Fig.4.13 

De terugstroming bij een 

a : lekkende klep 

b : lekkende ophanging 

van de klep. 

Uit foto 12 blijken de volgende resultaten: 

a.De terugstroming bij de fascia-lata klep is aanzienlijk 

groter dan bij de varkens aortaklep. 

b.Uit de registratie van de aortadruk blijkt dat i.h.a. 

de momentane drukbelasting vlak na het sluiten toe-

neemt; duidelijk is te zien dat dan de drukpiek bi.j 

de fascia-lata klep aanzienlijk hoger is dan bij de 

aortaklep. Bij de aortaklep bedraB.gt deze piek on:o:e

veer 115 mmHg; bij de fascia-lata klep ongeveer 

155 mmHg. Ook is te zien dat de dalende flan1c van 

de aortadruk bij de fascia-lata klep lanr;er doorp:aat 

dan bij de aortaklep. 

c.De piekbelasting duurt ongeveer 0,04 s. 



4.9 Experimentele verificatie. 

In deze paragraaf zal nagegaan worden hoe de theoretische 

modellen met de experimenten samenhangen. 
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Deze experimentele verificatie valt uiteen in 3 delen: 

a.De wervel in de sinus gedurende de stationaire situatie. 

b.Modelstudies in 2 dimensies t.b.v. het sluitingagedrag 

van de klapvliezen. 

c.Vergelijking van de modelresultaten met de werkelijke 

3 dim. situatie. 

Er zal telkens verwezen worden naar de experimentele 

resultaten in par. 8. 

a I.De wervel in de 3 dim. sinus gedurende de stationaire 

situatie. Naast de 3 aannamen voor de wervelbeschrijving, 

die besproken zijn in de theoretische verificatie (par. 6), 

zijn ook nog de volgende punten in overeenstemming met 

de werkelijkheid. 

4.Volgens resultaat a1 vindt er inderdaad convectief 

transport plaats tussen de hoofdstroom en de 3 dim. sinus. 

5.0p de plaats waar de vloeistofuitwisseling plaRts vindt, 

bevindt zich een stagnatiepunt daar hier de stroom 

zich vertakt in een gedeelte dat doorgaat in de aorta 

en een gedeelte dat de sinus ingaat. De plaats van het 

stagnatiepunt volgens de Hill wervel i.s in overeenstem

ming met bovenbeschreven stagnatiepunt. 7,ie resulta8.t a1. 

6. De snelheden in de 3 dim. sinus zijn van dezel file 0rde 

van grootte als in de aorta, het~een in overeensteM

ming is met verg. 4.6. 7.ie resultaat a2. 

?.De kern van de Hill wervel bevindt zich inderdaad 

ongeveer on de plaats aangegeven in resultaat a6. 

Uit de gedane experimenten is het volgende aan te voeren 

tegen de halve Hill wervel als beschrijving van de wer-



vel tn de bolvormige sinus. 

1.De wervel in de 3 dim. sinus wordt gegenereerd en in 

stand gehouden door in- en uitstroming van vloeistof 

uit de aorta in de sinus. (resultaat a 1). Dit vindt 

bij de Hill wervel in het geheel niet plaRts. 

2.Door de koppeling van de wervel in de sinus aan de 

snelheid in de aorta, volgens verg. 4.5, heeft Beli

house verschtlpunt 1 proberen te ondervangen. Het is 

echter maar zeer de vraag of deze betrekking 4.5 oov 

voor alle andere punten in de stnus geldt. 

3.Zoals we zagen is er in de werkelijke 3 dim. situatie 

btj de sinus een in- en uttstrominp:sgebied aanwezig. 

Het is natuurlijk onmogelijk dat deze beide gebieden 

samenvallen. Dit impliceert dat de vloeistofbeweging 

in de sinus nooit geheel i.n één Plat vlak kan plaats

vinden, hetgeen wel het geval was bij de Hill wervel. 

Zie resultaat a3. 

Resumerend uit par. 6 en par. 9 kan gesteld worden dat 

de beschrijving van de wervel in de j dim. sinus, .ge

durende de stationaire fase, d.m.v. een halve Hill wer

vel geen juiste is, doch dat deze wel een redelijke 

eerste orde benadering van het stromingspatroon en de 

snelheideverdeling geeft. 

II.De wervel in de 2 dimensionele sinus gedurende ë!e sta

tionaire fase. 

De uitwisseling van vloeistof tussen de aorta en sinus 

is in de 2 dim. situatie een vrij willekeurig gebeuren 

(Zie resultaat a4). Ook is in die situatie de snelheid 

van de vloeistof in de sinus aanzienlijk kleiner dan 

in de aorta (resultaat a5). Daar bovendien, volgens 

resultaat a5, de snelheid in de sinus nog kleiner wordt 

wanneer er een vlies aanwezig is (dus wanneer het 
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contactoppervlak tussen aorta en sinus kleiner is), 

lijkt het gerechtvaardigd aan te nemen dat de wervel 

in de 2 dim. sinus voornamelijk gevormd en in stand ge

houden wordt door impulstransport. Dit in tegenstelling 

tot de 3 dim. situatie alwaar de vorming geschiedt d.m.v. 

convectief transport. 

Het verschil in oorzaak van de vorming van de wervel moet 

gezocht worden in het f'ei t dat een stroomlijn zich zelf 

niet kan snijden. In de 3 dim. sinus is convectief trans

port mogelijk door de opsplitsing volpens resultaat a3; 

dit is echter in de 2 dim. sinus niet mogelijk. 

Daar de snelheid van de vloeistof in de 2 dim. sinus 

aanzienlijk kleiner is dan in ne aorta (zie rem1ltaet a'S) 

is ook de snelheidsverdeling in de 2 dim. sinus anders 

dan uit de beschrijving voor de 3 dim. situatie (zie ver~. 

4..8) volgde. 

b 'Mot:lelstudies in ? dimensies van het slui tinpsgedrar; vHn 

i!e klapvliezen. 

I.Het theoretisch model zonder stnuswervel.. 

Vol,p;ens het ? i!i.m. model zonr'ler werve1 'hE>r.-f't het vlies in de 

beginfase n.a een snelhei.dsstan, een theoretische slui

tingssne] heid van (?:ie ver,ç;. 4. 27): 

vsluit = ~~ = - 0~ 63 (l)nax- ~in) 
M.b.v. de meetresultaten d (zie verg. 4.54 en .d..S'5) 

gaat 4.')6 over in 

V 1 •t = 0.84 ~ 0,07 S Ul. 

-1 s 

Vergelijking van het theoretische resultaat 4.57 met 

4.56 

het experimenteel gevonr'lene volgens verg. 4.~1 levert 

op dat de beschrijving volgens het 2 dim. theoretische 

model overeenstemt met het experimentele gedrag van hf!t 

vlies (en de stnusinhoud). Met name als de sinus 



gescheiden is van de aorta d.m.v. het roteerbaar plaat

je, is de overeenstemming erg goed; in deze situatie 
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kan echter de sinusinhoud als een (bij de theorievor

ming aangenomen) halve cylinder beschouwd worden. Ook in 

de situatie waarin er geen roteerbaar plaatje aanwezig 

is, blijkt het gedrag van het vlies (en dus ook de sinus

inhoud) globaal een gevolg te zijn van de aangenomen ro

tatie van de sinusinhoud (zie resultaat c2). 

Uit de vergelijking van verg. 4.53 1' 4 met 4.53 2,3, 

welke de experimenteel bepaalde sluitingasnelheden van 

het vlies representeren in de situatie zonder en met 

plaatje, blijkt bovendien dat de invloed van de wervel 

op het sluitingagedrag in 2 dimensies verwaarloosd mag 

worden. Dit is ook in overeenstemming met de aanname ?a 

uit par. 2. 

Het sluitingagedrag in 2 dimensies kan dus bevredigend 

beschreven worden door het theoretische 2 dim. model 

zonder wervel. 

II Het theoretisch model met wervel. 

In het 2-3 dim. theoretisch model wordt de wervel in de 

sinus meebeschouwd. Geheel analoog aan verg. 4.57 wordt 

hier voor de sluitingasnelheid van het vlies in de be

ginfase na de snelheidestap gevonden: 
-1 

vsluit = 17 ± 1,5 s 

Dit theoretische 2-3 dim. model verschilt op de navol-

gende punten van het experimentele 2 dim. model. 

1.In het theoretische model wordt aangenomen dat er een 

stroomlijn 2 bestaat die vanuit de aorta de sinus in-

gaat, de sinus doorloopt en tenslotte langs het vlies 

weer de aorta ingaat. Voor de 2 dim. experimentele si

tuatie is dit niet reëel daar hier de wervel niet door 



convectief doch door impulstransport gevormd wordt. 

2.De bij het theoretische model gebruikte beschrijvings

wijze van de wervel in de sinus blijkt in de 2 dim. 

situatie experimenteel niet te kloppen. 

3.De aanname dat het vlies als star is te beschouwen 

blijkt in strijd te zijn met het experimentele resul

taat c2. 
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4.De theoretisch bepaalde sluitingssnelheid van het vlies 

in de beginfase na de snelheidsstap is een factor 20 

hoger dan die, welke uit de experimenten volgt. Verge

lijk daartoe verg. 4.53 met verg. 4.58. 

Op grond van het bovenstaande kan dan ook geconcludeerd wor

den dat het 2-3 dim. theoretisch model geen goede beschrijving 

levert voor het sluitingsgedrag van de 2 dim. model klep. 

III De hypothese van de verlate sluiting van de fascia-lata 

klep. (Zie H.1.3). 

Zoals uit de resultaten c2 en 3 blijkt, sluit de 2 dim. 

aortaklep reeds gedeeltelijk gedurende de vertraging van 

de vloeistof in de aorta. Bij het 2 dim. model van de 

fascia-lataklep blijkt dit echter, volgens resultaat e1, 

veel minder het geval te zijn. Dit is in overeenstemming 

met de gestelde hypothese~ 

c Vergelijking van de modelresultaten met de werkelijke 3 

dimensionele situatie. 

I De theoretische modellen voor het sluitingsgedrag. 

De uitkomsten van het theoretische 2 dim. model geven een 

eerste orde benadering van de resultaten die uit dit mo

del zouden volgen,wanneer de beschouwing voor 3 dim. ge

geven was. Ditzelfde geldt voor de uitkomsten van het 

theoretisch 2-3 dim. model. We zullen de verplaatsing van 
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het vlies, zoals die uit de beide theoretische modellen 

volgt, vergelijken met de door Bellhouse (1969b) experi-

menteel gevonden relatie: 

fJA= - o, 5 6 ( ~) 4 4.59 

Deze relatie geldt voor 3 dimensies en onder condities 

die voor het hart gelden. Dit houdt in dat: 

Z' = o, 15 s. 

u. -1m/s ~max -

R = 10-2m. 

4.60 

M.b.v. deze gegevens gaan verg. 4.25 en 4.48, welke 

gelden voor kleine(~) over in: 

11À= - 3 ( t) 3 

\ "( 3 
!11\= -60 ( ~) 

4.61 

4.62 

De verplaatsing 11À zal nu bepaald worden voor 2 kleine 

waarden voor t namelijk t = 1 en t = 1 • Zij zijn weer-
~ "ë 10 ~ 5 

gegeven in onderstaande tabel. 

t = 1 t = 1 
1: 16 =e 5 

3 dim. experiment LlÀ= 0,6 10-4 6À= 8 x 10-4 

2 dim. theor. model ~A= 0,3 10-4 D.À= 2,5 x 10-4 

~-3 dim. theor. model ilÀ = 6 10-4 ~À=48 x 10-4 

tabel 4. 1 
Waarden voor~~ als functie van t 

'r 

Uit tabel 4.1 blijkt dat de beschrijving volgens hAt 2 

dim. theoretische model wat grootte orde betreft, het 

meest overeen komt met de werkelijke 3 dim. situatie. 

II De hypothese van de verlate sluiting van de fascia-lata 

klep. 

Als de mata van terugstroming gekoppeld kan worden aan 

het tijdstip van sluiten, zoals gesteld in H.1.2, dan 

blijkt uit resultaat e2 dat ook de 3 dim. fascia-lata 
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klep later sluit dan de aortaklep. Dit is ook in overeen

stemming met het feit dat de dalende flank van de aorta

druk bij de fascia-lata klep langer door zakt dan bij de 

aortaklep. Zie foto 12. 

Deze latere sluiting is geheel in overeenstemming met 

hypothese 1 in H.1.3. 

Ook het gestelde dat de druk in de aorta, vlak na het 

sluiten van de klep, groter wordt t.g.v. de te keren 

hogere vloeistofsnelheid in de aorta, is in overeenstem

ming met de resultaten e2. 

4.10 Conclusies. 

I Uit metingen van Bellhouse en uit eigen observaties blijkt 

dat de wervel in de 3 dim. sinus gedurende de stationaire 

toestand redelijk beschreven kan worden d.m.v. een halve 

Hill wervel. 

II De wervel in de 2 dim. sinus blijkt, in tegenstelling tot 

de 3 dim. situatie, gevormd te worden door impuls en niet 

door convectief transport. Hierdoor is ook de 2 dim. wer

velbeschrijving, zoals die uit de 3 dim. volgde, niet juist. 

III Experimenteel blijkt dat de invloed van de wervel in de 

2 dim. sinus op het sluitingsgedrag van het 2 dim. vlies 

te verwaarlozen is t.o.v. het gedrag van de sinusinhoud 

in zijn geheel. 

IV Het theoretisch model zonder wervel geeft een goede en het 

theoretisch model met wervel een slechte beschrijving van 

het sluitingsgedrag in 2 dimensies. 

V Ook geeft het theoretisch 2 dim. model zonder wervel een 

betere grootte orde benadering van de werkelijke verplaat

sing van het vlies in 3 dimensies dan het theoretisch 2-3 

dim. model met wervel. 
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VI Het sluitingsgedrag van de klep in 2 dimensies (en dus 

ook globaal van de klep in 3 dimensies) kan als volgt wor

den beschreven: 

T.g.v. de vertraging van de vloeistof in de aorta wordt de 

druk stroomopwaarts groter. Dit leidt er toe dat, t.o.v. de 

middellijn N. van het vlak tussen aorta en sinus, een 

krachtenmoment werkzaam is. Door dit krachtenmoment roteert 

de sinusinhoud om bovengenoemde as N; daar waar het vlies 

bevestigd is draait de sinusinhoud de aorta in. Door deze 

rotatie wordt het vlies de aorta ingeduwd. 

VII De sluitingssnelheid van het vlies in 2 dimensies is een 

functie van de hoeveelheid vloeistof achter het vlies. Het 

2 dim. model van de fascia-lata klep blijkt na vertraging 

van de vloeistof in de aorta dan ook amper te sluiten. 

VIII Uit experimenten met echte kleppen blijkt dat de fascia

lataklep later sluit dan de aortaklep. Deze verlate slui

ting geeft aanleiding tot een hogere aortadrukpiek vlak 

na het sluiten. 

4.11 De betekenis van de beide theoretische modellen. 

Zoals uit het voorafgaande blijkt geeft het 2 dim. model 

zonder wervel een aanzienlijk betere beschrijving voor de 

2 en 3 dim. werkelijke situatie dan het 2-3 dim. theore

tisch model met ·wervel. De oorzaak hiervan is dat de aan

namen bij het 2 dim. model veel meer met de werkelijkheid 

overeenstemmen dan de aannamen bij het 2-3 dim. model. 

Voorlopig lijkt het dan ook het beste de beschrijving 

die het 2 dim. theoretisch model geeft voor het sluitings

gedrag van de 2 dim. klep globaal ook aan te houden voor 

de werkelijke 3 dim. situatie. 



In de toekomst zijn misschien nog mogelijkheden om het 

2-3 dim. model met de werkelijkheid in overeenstemming te 

brengen. Het model zal dan wel als volgt moeten worden 

uitgebreid: 

1.De invloed van de vergroting en verkleining van de ruim

te achter het vlies op de wervel zal moeten worden be

paald. 

2.Het stroomlijnenpatroon en de snelheideverdeling van de 

wervel gedurende de instationaire fase zal moeten worden 

bepaald. 
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H.5. Schattingen voor de spanning en stoot resp. in en op de 

vliezen, t.g.v. het sluiten van de kleppen. 

5.1 Schattingen voor de weerstane drukverschillen. 

Uit de resultaten van de metingen in de 3 dim. opstelling 

met echte kleppen kunnen we de volgende schattingen halen 

(zie ook foto 12): 

1a De aortadrukpiek bedraagt vlak na het sluiten van de 

aortaklep ongeveer 115 mmHg. 

1b Voor de fascia-lata klep is deze drukpiek 155 mmHg hoog. 

2a De hartkamerdruk bedraagt op dat moment voor de aorta-

klep 60 mmHg. 

2b Deze druk is vlak na het sluiten van de fascia-lata klep, 

vanwege de latere sluiting, iets lager dan bij de aorta-

klep nl. 50 mmHg. 

3 De druk in de aorta had voor beide kleppen na het slui

ten van de klep ongeveer 95 mmHg bedraagd, als de druk-

piek er niet was geweest. Dit hebben we gevonden door 

extrapolatie van de diastolische aortadruk. 

4 Beide pieken duren ongeveer 0,04 sec. 
a a De gegevens 1 , 2 en 3 stemmen globaal overeen met fig.1.6. 

Bovenstaande gegevens zijn nog even schematisch weergegeven 

in fig. 5. 1. 

1~0 t i I 
~00 ~:~g 1/\1 
8o -~---~tadruk 

4o 
"\ : hartkamer-:~druk 

20 I I 

a Tijd 

ruk 

14o in mmHg. 
I I 
I I 
I I 

80 

10 

~-~ruk 

"'( [ hartkamer-

!~ druk 
I I 

,04 s. 

Fig.5.1 :Sc~ematische weergave y~ de drukken 
~\u.0:\2_1.\ û().M ~ d~ Cl..~k__~\E:-0 ~ ~ clo 
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Uit de schattingen 1,2 en 3 volgen dan de schattingen 

voor de weerstane drukverschillen. 

a.De aortaklep. 

1.Het drukverschil dat de aortaklep vlak na het sluiten 

van deze klep moet weerstaan bedraagt (115-60)=55 mmHg. 

2.Het drukverschil dat deze klep had moeten weerstaan 

wanneer er geen drukpiek aanwezig was (d.w.z. als het 

vlies geen terugstroming had hoeven te keren) bedraagt 

(95-60)=35 mmHg. 

3.Het drukverschil dat de aortaklepvliezen extra weer

staan vanwege het sluiten van de klep bedraagt 

(55-35)=20 mmHg. 

b.De fascia-lataklep (analoog aan a). 

1.Het drukverschil over de klep vlak na sluiting =105 mrnHg 

2.Het drukverschil over de klep bij geen piek 

3.Het extra te weerstane drukverschil 

5.2 Schattingen voor de spanning in de vliezen. 

= 45 mmHg 

= 60 mmHg 

Er wordt vanuit gegaan dat de drukopvang in de gesloten 

vliezen op dezelfde manier gebeurt als in H.3.2 B is 

aangegeven. Hieruit volgt dan voor 

a. de aortaklep (zie verg. 3.13 en 3.14) 

CJ = i * 1, 35 * LJ.p x Ra 

b. de fascia-lata klep (zie verg. 3.22) 

er = 15 * 1 , 3 5 * L\ p * Ra 
Tb 

5.1 

Tenslotte wordt nog aangenomen dat zowel voor de aorta

als voor de fascia-lataklep geldt (zie H.1.2 A): 

Ra = 1cm 

Volgens verg. 5.3 verwaarlozen we dus het naar binnen 

treden van de bevestigingspunten bij de aortaklep in 

belaste toestand. (We komen hier nog op terug in H.9.). 
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Voor de topwaarde van de spanning vlak na het sluiten 

van de klep volgt nu, m.b.v. 5.1, 5.2 en 5.3 en m.b.v. 

de drukverschillen in par. 1, voor: 

a. de aortaklep 

<J = 87 N/m 

b. de fascia-lata klep 

<J = 180 N/m 

Voor de spanning in het vlies, als er geen drukpiek 

aanwezig was, geldt analoog vlak na het sluiten van: 

a. de aortaklep 

Cf= 54 N/m 

b. de fascia-lata klep 

()= 75 N/m 

De extra spanning t.g.v. het sluiten van de klep is 

dus voor: 

a. de aortaklep 

() = 33 N/m 

b. de fascia-lata klep 

6" = 105 N/m 

De spanning in de vliezen is nu in fig. 5.2 uitgezet 

als functie van de tijd. 

ibo Îo- in N/m 

t Cî in N/m 
120 

100 

bo 

I I 4o 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 
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1 +± 0,04 s. T 
Tijd--+- Tijd-

a b 

Fig.5.2 :Schematische weergave van de spanning in de vliezen 
vlak na het: sluiten van a de aortaklep en b de 
fQ.."E.~..ia..-la..tQ.. "'1 e 



5.3 Schattingen voor de stoot op de vliezen. 

Voor de bepaling van de stoot t.g.v. het sluiten van de 

klep volgens: 

s =S<Jdt 5.10 
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gaan we ervan uit dat de pieken, zoals getekend in fig. 5.2, 

inderdaad driehoeksvormig zijn. Dan kunnen we nl. de 

stoot t.g.v. het sluiten van de klep eenvoudigerwijs vin

den door het oppervlak van de piek te bepalen. Dit opper

vlak is gearceerd aangegeven in fig. 5.2. 

M.b.v. eenvoudige driehoeksmeetkunde en m.b.v. verg. 5.8 

en 5.9 en m.b.v. de in par. 1 gevonden waarde van de 

piekbreedte (0,04s) volgt voor: 

a. de aortaklep 

S = 0, 66 Ns/m 5.11 

b. de fascia-lata klep 

S = 2,1 Ns/m 5.12 

5.4 Conclusies. 

1.T.g.v. het sluiten van de klep moeten de aortavliezen 

en de fascia-lata vliezen een extra spanning weer

staan van resp. 33 N/m en 105 N/m; de extra stoot 

t.g.v. het sluiten van de klep bedraagt voor de aorta

klep 0,7 Ns/m en voor de fascia-lataklep 2 Ns/m. 

2.T.g.v. het sluiten van de klep moeten de aortavliezen 

vlak na dit sluiten een spanning van 87 N/m en de 

fascia-lata vliezen een spanning van 180 N/m weerstaan. 



H.6. Het vliesflapperen. 

Het vliesflapperen als gevolg van het vloeistofsnelheids-

verschil over het vlies zal hier nader worden uitgewerkt. 

A.Theoretische modelvorming. 

6.1.Inleiding. 

Over de theoretische modelvorming t.a.v. de beweging van 

het grensvlak van 2 vloeistoflagen, of van een vlies tus

sen deze lagen, op grond van het snelheidsverschil tussen 

beide lagen is in de literatuur zeer weinig te vinden. 
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Voor zover mij bekend is, maken alleen Lamb (1963), Baset 

(1961) en Vossers (1967) er op een vrij summiere wijze 

melding van. Op grond hiervan en op grond van het belang 

van het vliesflapperen voor dit onderzoek hebben we gemeend 

de theorievorming hier uitgewerkt te moeten presenteren. 

Bij deze theorievorming wordt het volgende aangenomen: 

1.We zullen ons beperken tot de 2 dimensionale situatie, 

volgens fig. 6.1. Dit houdt in dat wordt uitgegaan van 

2 vloeistoflagen die zich boven en onder het begrenzings

vlak c.q. vlies met dezelfde dichtheid maar met resp. een 

snelheid V en v• in de X-richting voortbewegen. Het 

grensvlak c.q. vlies in rust beschouwen we als de y=O as. 

Bovenlaag ------~~_.V 

Onderlaag ------1~ ... V I 

Fig.6.1 :Schets van de beschouwde situatie bij het 

vliesflapperen. 
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2.De uitwijking van het vlies is klein; hierdoor wordt ook 

aangenomen dat de verstoring van de vloeistoflaag slechts 

in een beperkt gebied merkbaar is. 

3.Het vlies volgt in eerste instantie precies het begren

zingsvlak en weerstaat zodoende geen drukverschil. 

4.Het vlies is in eerste instantie onbeperkt in de x-richting. 

5.De vloeistoflagen zijn in eerste instantie in de y-rich

ting niet beperkt. 

6.De vloeistof is als incompressibel, invisceus en rotatie

vrij te beschouwen. 

We zullen nu successievelijk de volgende situaties behande

len. 

1. 2 oneindig dikke lagen met daartussen een 2 dim. onein

dig lang vlies, dat geen drukverschil kan weerstaan. 

2. 2 oneindig dikke lagen met daartussen een 2 dim. vlies, 

ingeklemd op x=O, dat geen drukverschil kan weerstaan. 

3. 2 oneindig dikke lagen met daartussen een 2 dim. vlies, 

ingeklemd op x=O, dat een drill{verschil kan weerstaan. 

4. 2 lagen van eindige dikte met daartussen een 2 dim. vlies, 

ingeklemd op x=O, dat een drukverschil kan weerstaan •. 

Situatie 1 representeert , t.a.v. het vlies, geen fysisch 

reäele situatie; haar uitkomsten dienen echter als gereed

schap voor de andere drie situaties. 

T.a.v. de werkwijze die we zullen volgen valt nog het vol

gende op te merken. 

1.De theoretische beschrijving van het stromingsgedrag 

rondom het grensvlak c.q. vlies zal geschieden via snel

heidspotentialen. Dit heeft als grote voordeel dat de ver

schillende snelheidscomponenten beschreven kunnen worden 

door één skalaire variabele. De beweging van het vlies 

volgt dan in principe uit de z.g. kinematische randvoor-
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waarde, alwaar de uitwijking van het vlies gekoppeld wordt 

aan de snelheids potentiaal in één laag. Via de insta

tionaire Bernouilli vergelijking wordt vervolgens deze 

uitwijking nog nader bepaald. 

2.Bij de te volgen oplossingsmethode van het randvoorwaar-

de probleem maken we gebruik van de complexe rekenwijze. 

Dit impliceert dat we bijv. de snelheids potentiaal ~ 

opgebouwd denken uit een reëel deel en een zuiver imagi-

nair deel en dat we deze "complexe" potentiaal gaan be-

palen. We hoeven daarna dan slechts het reëele gedeelte 

hiervan te nemen om de fysisch reëele snelheids poten

tiaal te vinden. Deze complexe rekenwijze mag echter al

leen toegepast worden als de vergelijkingen lineair zijn. 

We zullen nu verder alle grootheden, die we complex denken, 

aangeven met een streepje eronder (bijv.~), terwijl 

het gewone symbool (bijv. 0) het reëele gedeelte daarvan 

voorstelt. 

J.Voor dezelfde grootheden boven en onder het vlies zullen 

we ook dezelfde symbolen gebruiken; ter onderscheiding is 

aan de symbolen voor de benedenlaag echter een accent 

toegevoegd. 

6.2 Het gedrag van het oneindig lange vlies, dat geen drukver-

schil kan weerstaan. 

I r.1athematische probleemformulering. 

Voor een rotatie vrij 2 dim. medium kan de snelheidspoten

tiaal ingevoerd worden volgens (zie Vossers (1968)): 

v = grad ~ 6.1 

d.w.z. 
6.2 
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hierin is: -V de snelheidevector met componenten vx en vy 

de snelheidecomponent in resp. de x en y 

richting 

~ : de snelheidepotentiaal 

Volgens de continuïteitsvergelijking voor een incompressibel 

2 dimensionaal medium geldt: 

div v = bvx + &;Y = 0 
- öx y 

6.3 

Substitutie van verg. 6.2 levert voor de bovenlaag 

6~ = ~ + ~ = 0 
bx by 

Analoog volgt voor de onderlaag 

jj~· = ~ + ~ = 0 

5x2 by2 

Verg. 6.4 is de zeer bekende verg. van Laplace die, met de 

in ons geval geldende randvoorwaarden, de snelheidspoten

tialen boven en onder het vlies beschrijft. 

De bijbehorende randvoorwaarden zijn: 

1.We gingen er vanuit dat de verstoring van de vloeistofla-

gen door de uitwijking in het vlies slechts in een beperkt 

gebied merkbaar is. Dus: 

~ = vy = 0 als y-+ 00 6.5a 

~ = v' = 0 y als y---.oo 6.5b 

g~ = vx = V als y-oo 6.6a 

~ = v' = V' als Y--+00 6.6b 
x x 

2.Het vlies moet aan de zg. kinematische randvoorwaarde 

voldoen. Zie Baset (1961). Dit houdt in dat de normale 

snelheid van de vloeistof vlak bij het vlies gelijk 

moet zijn aan de normale snelheid van het vlies. 



Om deze voorwaarde mathematisch te kunnen formuleren 

definiëren we als vergelijking voor het vlies: 

F (x,y,t) = 0 

Daar de uitwijking van het vlies alleen in de y-rich

ting plaatsvindt, kan 6.7 ook geschreven worden als: 

F (x,y,t) = y - u (x,t) = 0 

met u (x,t): de uitwijking van het vlies 

6.8 
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y: de coördinaat van het vlies in de y-richting. 

Omdat verg. 6.7 geldt, geldt ook dat de totale differen

tiaal van F voor het vlies 0 is. Dus: 

dF = ÖF dt + ÖF dx + ÖF dy = 0 
öt 5x Öy 

voor het vlies 6.9 

Differentiatie van verg. 6.9 naar de tijd, levert voor 

de bovenlaag: 

Ó F + 6F v + 6F v = 0 
bt bx x by y 

en voor de onderlaag: 

bF + ÖF v' + ÖF v' = 0 
bt 6x x 6y Y 

voor het vlies 

voor het vlies 

We nemen nu verder, op grond van de aangenomen kleine 

uitwijking van het vlies, aan dat de snelheid van de 

vloeistof in de x-richting, vx en v~, in hoofdzaak wordt 

bepaald door de snelheid die de vloeistoflaag in zijn 

geheel heeft meegekregen. Dit wil dus zeggen dat wordt 

aangenomen dat de snelheid in de x-richting, die de vloei

stof in de boven- en onderlaag heeft t.g.v. de uitwijkingen 

van het vlies, klein is t.o.v. de snelheid V resp. V'. 

Dit impliceert, dat we in verg. 6.11 v en v' kunnen ver-x x 
vangen door resp. V en V'. 

M.b.v. 6.2 en 6.8 gaat verg. 6.10 voor de bovenlaag over in: 

Öu + 6u V - 80 = 0 
bt bx F:y 

voor het vlies 

en voor de onderlaag in: 

~~ + ~ V' - ~~' = 0 
voor het vlies 
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3.De instationaire Bernouilli vergelijking kan voor de 

bovenlaag herschreven worden tot (zie ook appendix 4.2): 

~ + ~Lv~ + 21 
vy J 6.12a 

met de druk in resp. de gestoorde en ongestoor-

de vloeistoflaag 

~ : dichtheid van het medium 

Voor de onderlaag geldt analoog: 

~f + i [ V~ 2 + V y 2 j + ~~ = -~V t 2 + 
p' 

0 

T 
Het vlies kan geen drukverschil weerstaan dus: 

P = p' ; Po = P~ voor het vlies 

Uit verg. 6.13, m.b.v. 6.12 en 6.2, resulteert de 

voorwaarde: 

6.13 

~ + i[ (~)2 
+ (~Y _ v2

] = 6. 14 

= *f d [(~f / + ( ~~·) 2 
- v

2J voor het vlies 

Later zal verg. 6.14 nog verder vereenvoudigd worden. 

Het gehele randvoorwaarde probleem bestaat dus uit de 

Laplace verg. 6.4 en de bijbehorende randvoorwaarden 

6.5, 6.6, 6.11 en 6.14. Dit randvoorwaarde probleem is 

een ge~oppeld probleem; immers de onbekenden zijn ~ en u, 

welke beide voorkomen in de tweede randvoorwaarde verg. 6.11. 

De bepaling van beide onbekenden uit bovengenoemd rand

voorwaardeprobleem valt dan ook uiteen in 3 stappen: 

a.Globale bepaling van de snelheidspotentialen boven en 

onder het vlies uit de Laplace vergelijking m.b.v. de 

randvoorwaarden in oneindig. 

b.Globale bepaling van de uitwijking van het vlies uit 

de kinematische randvoorwaarde. 

c.Aanpassing van de gevonden uitdrukkingen voor de uitwij

king en de snelheidspotentialen aan de kinematische 
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randvoorwaarde en de instationaire Bernouilli vergelij-

king. 

De verg. 6.4, 6.5, 6.6 en 6.11 zijn lineair zodat we bij 

deze vergelijkingen de complexe rekenwijze mogen toepassen. 

II Globale bepaling van de snelheidspotentialen. 

We beperken ons in eerste instantie tot de bovenlaag. 

De algemene oplos.sing van de Laplace vergelijking 6.4 

wordt gevonden door scheiding van variabelen volgens: 

met ~x'~y : het gedeelte van ~ dat de x resp. de y 

afhankelijk van ~ beschrijft. 

Substitutie van verg. 6.15 in verg. 6.4 levert: 

Stel nu: 

dan moet ook gelden: 

62~ 
1 ___:_]i_ = 
"Ç by2 

2 
- q 

2 
+ q 

De oplossingen hiervan zijn: 

a. q = 0 

~x = Ax + B 

~y = Cy + D 

6.15 

6.16 

6.17 

6.18 

6.19 

met A,B,C,D reë'ele constanten en eventueel tijdafhankelijk. 
2 b. q p 0 waarbij q complex en ook tijdafhankelijk mag zijn. 

We vinden dan complexe snelheidspotentialen volgens: 

~ = G egy + H e-~y 
-Y 

6.20 

met ~'~'~'~ complexe constanten. en eventueel tijdafhankelijk. 
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De algemene oplossing van de Laplace vergelijking is dus: 

~ = (Ax + B)(Cy + D) + Re[C~ eigx + F e-igx)(G egy + g e-gy~ 

6.21 

Ook voldoet iedere willekeurige lineaire combinatie 

van oplossingen 6.21. 

Uit de randvoorwaarde 6.5 (~ = 0 voor y-.oo), welke moet 

gelden voor alle x, blijkt dat g niet zuiver imaginair 

kan zijn. Arbitrair wordt gekozen voor: 

Re(g))O 6.22 

Uit de verg. 6.5, 6.21 en 6.22 volgt dan dat 

G = 0 6.23 

Uit de randvoorwaarde 6.6 (~~V voor y_.oo) volgt m.b.v. 
6x 

6.21 en 6.22 dat 

D A = V ; C = 0 6.24 

M.b.v. verg. 6.23 en 6.24 gaat verg. 6.21 over in: 

[ 
· · ;"j 6.25a ~ = Vx + K + Re ~e~gx e-gy + ~e-~gx e-gyj 

Voor de onderlaag volgt analoog 

Opm. 1:Wanneer we over de snelheidspotentialen langs 

het vlies moeten beschikken zullen we voortaan 

in verg. 6.27 aannemen: 

y = 0 voor het vlies 

Dit is alleen dan gerechtvaardigd als 

-9.Y e - 1 C>L 0 voor het vlies 

Opm. 2:Uit verg. 6.25 volgt dat de totale snelheids-

potentiaal voor de bovenlaag opsplitsbaar is in 

een deel dat een gevolg is van de stationaire 

beweging (Vx + K) en een deel dat een gevolg 

6.26 

6.27 

is van de uitwijkingen van het vlies (~) volgens: 

;?5 = Vx + K + '!> 



Analoog volgt voor de onderlaag:, 

~· = V~ + K' + 'f'' 

III Globale bepaling van de uitwijking u. 
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Substitutie van de globale snelheidspotentiaal 6.25a in 

de kinematische randvoorwaarde 6.11a levert, m.b.v. 6.26: 

~~ + V g~ = Re[-s ( ~eigx + !'!e-igx)] 6.29 

Vergelijking 6.29 is een inhomogene differentiaal verge

lijking. De algemene oplossing van een dergelijke verge

lijking bestaat uit de som van de algemene oplossing voor 

de homogene vergelijking plus een particuliere oplossing. 

Zie daartoe T.H.E. Dictaat Wiskunde II H.VI par.1(1969) • 

De oplossing voor de homogene vergelijking is voor ons 

niet interessant daar dan langs het vlies, @~ = 0 en dus 

v = 0 moet zijn. Dit impliceert dat u dan constant moet y 

zijn. De particuliere oplossing van verg. 6.29 is dus de 

oplossing die we zoeken. 

Als particuliere oplossing nemen we: 

u = Rele ei(~x~t)J 6.30 

met C de amplitude die we als reëel zullen beschouwen 

k : het complexe golfgetal 

~ : de complexe cirkelfrekwentie 

t de tijd 

k enw worden opgesplitst in een reëel en zuiver imaginair 

deel volgens: 

w = w1 + i w2 

met k 1, k 2 , w1, w 2 : zuiver reëele grootheden 

M.b.v. 6.31 gaat 6.30 over in: 

u= Re[c ei(k1x-~t) e-k2x ew2t] 

= c eW2t e -k2x cos (k
1
x-w

1
t) 

6.32 



We zien dus dat de uitwijking 6.30 een lopende golf re

presenteert, waarvan de amplitude een functie is van tijd 

en plaats. 

IV Aanpassing van verg. 6.25 en 6.30 aan de kinematische 
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randvoorwaarde en de instationaire Bernouilli vergelijking. 

Substitutie van de uitwijking 6.30 in de kinematische rand

voorwaarde (verg. 6.29) levert: 

= -s[~ eig,x + ~ e-ig,x J 
Vergelijking van overeenkomstige e-machten, onder de 

arbitraire aanname 9. = ~ , levert: 

( c.J ) -iCJt M = -i V - =- C e - ; ~ = 0 
k 

6.33 

6.34 

M.b.v. verg. 6.34 gaat de snelheidspotentiaal t.g.v. de uit

wijking van het vlies voor de bovenlaag over in: (zie ook 

6.25a en 6.28a) 

f = Re [ -i (V-:) C -itJt ikx -ky 1 e - e - e -

Voor de onderlaag geldt analoog: 

' \- ( c.J ) c e-iw_t eik_x e+k_y\ ~ = Re _ +i V-~ j 

Uitgaande van de vergelijking 6.28 kunnen we ook de 

derde randvoorwaarde verg. 6.15 aanzienlijk vereenvoudigen. 

Door substitutie van verg. 6.28 in 6.14 resulteert 

(m.b.v. 6.26): 

voor y = 0 6.36 

Analoog als bij de kinematische randvoorwaarde nemen we 

ook nu aan, dat op grond van aanname 2 par.1 de snelheid 

van de vloeistof' in hoofdzaak wordt bepaald door de sta-
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tionaire snelheden V en V1 • Op grond hiervan nemen we 

aan dat de snelheidstermen voor de bovenlaag (~~)2 en(~'§. ) 2 

verwaarloosbaar zijn t.o.v. de snelheidscomponent V&~ 
EX 

Dus: 

Evenzo volgt: 

- V I 2-% 2V I ~ IÇ> I 

6X 

m.b.v. verg. 6.37 gaat de voorwaarde 6.36 over in: 

St.p• + v• blp' = s~ + v Öcç> 
st EX b-t EX 

voor y=O 

Ook de voorwaarde 6.38 is lineair zodat ook hierbij de 

complexe rekenwijze mag worden toegepast. 

6.38 

Substitutie van de snelheidspotentialen 6.35 in de verg. 

6.38 levert: 

- c (v - ~)w -iwt e - ei!fx + c(v - ~} v !!: .-i~t ik x e - = 6.39 
k -

+Ct' - ~)~ -iwt e - ei!fx c(v• - ~)v• k -iwt e - ikx e -

:[(~~)2d:t(~~r:·~~Jdi~·: tot:m•t!!: Ja 6.40 

De mogelijke oplossingen van verg. 6.40 zijn: 

c = 0 d.w.z. er is geen uitwijking van het vlies 6.41a 

c ~ o, k ~ o, ~ =(V~V') ± i(V2V') 6.41b 
k -

M.b.v. verg. 6.41b is de uitwijking 6.30 nader bepaald. 

6.3 Het gedrag van een vlies, ingeklemd op x=O, dat geen 

drukverschil kan weerstaan. 

'fle zullen nu de veranderingen t.a.v. de beschouwing in 

par.2 bespreken. 

I Het enige wat verandert aan de mathematische probleemfor-



mulering volgens par.2, als aangenomen wordt dat het vlies 

ingeklemd is op x=O, is de toevoeging van de randvoorwaar-

de: 

u(x,t) = 0 als x=O en voor alle t. 6.42 
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II Deze extra randvoorwaarde heeft geen invloed op de globale 

bepaling van de snelheidspotentialen, daar in verg. 6.4 t/m 

6.6 in het geheel de uitwijking niet voorkomt. 

III De extra voorwaarde 6.42 heeft uiteraard wel invloed op 

de vorm van de uitwijking u. Als oplossing voor de uit

wijking van het grensvlak werd gevonden: 

u= Re(c ei(~x~t)j 6.30 

We willen nu een oplossing waarvoor verg. 6.42 geldt. 

Deze oplossing bestaat uit lineaire combinaties van uit

drukkingen volgens verg. 6.30. We menen daarom: 

u = u 1 - u2 = Re[c ei(~x-~t)J - Re[c*ei(~*x-~*t)J 6.43 

Analoog aan verg. 6. 31 wordt ook nu gesteld: 

C9 = (,)1 + i~ * C) = (.)3 + iGJ4 6.44 

~ = k1 + i k2 lf* = k3 + i k4 

M.b.v. 6.44 gaat 6.43 over in: 
6.45 

u = C ew2t e-k2x cos (k
1
x - w

1
t) - c* ew4t e-k4xcos (k3x-~t) 

Wil verg. 6.45 in overeenstemming zijn met de voor-

waarde 6.42, dan zal moeten gelden: 

(01 = .±,GJ3 . (.)2 = w4 . c = c* , , 6.46 

IV Geheel analoog aan par.2 blijft in verg. 6.43 voor 

ieder der termen 6.30, verg. 6.41 gelden. Dus: 

(,j (V + V') + i (V v•) 
k= 2 2 

a 
6.47 

-
w* (V + v•) i (V V I) + "k*= 2 - 2 
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a b Hierin zijn echter verg. 6.47 en 6.47 aan elkaar ge-

koppeld via verg. 6.46. 

V Er zullen nu 3 bijzondere situaties bekeken worden nl. 

die waarbij x klein resp. groot is en die waarbij V=V'. 

Uitgaande van de arbitraire keuze in verg. 6.46 

w1 =-U3 6.48 

gaat verg. 6.45 m.b.v. 6.46 over in: 

u = C ew2t [ e-k2x cos(k 1x - w 1t) - e-k4x cos(k
3
x +C.V 1t)J 6.49 

a.Voor kleine x gaat verg. 6.49 over in: 

u~ C e 2 Lcos(k 1x -W 1t) - cos(k3x +w 1t) w t- J 
~ C ecv2t sin[~-(k 1 + k3) x] sin[w 1t - i(k1 - k3) x] 6.50 

Voor kleine x bestaat dus de uitwijking in het vlies uit 

het produkt van een staande en een lopende golf. 

b.Voor grote x gaat verg. 6.49 over in: 

1.als k4 < k2 of ook -k4 ) -k2 : 

u= C e~t e-k4x[cos(k 1x -w 1t) e-(k2-k4)x- cos(k
3
x +w 1t] 

w t -k x ( ) ~ C e 2 e 4 cos k3x + oJ 
1 
t 

Dit kan ook geschreven worden als: 

u = Re [c ei(~x - ~t)j 

met k = k3 + i k4 

w = -~ + i CV 2 

2.als k4 ) k2 of ook -k4 ( -k2: 

6.51 

6.52 

u= C ecv2t e-k~ [ cos(k 1x- CJ
1
t) - e-(k4 - k2)x cos(k

3
x -1-<.u

1
t)J 

~c e"2t e-k2x cos(k
1
x --w

1
t) 

Dit kan ook geschreven worden als: 

u= He[c ei(!Ex -~t)J 

6.53 

6.54 



met ~ = k 1 + i k2 

~ = (.J1 + i (V 2 

3.als k4 = k 2 geldt voor alle x (zie verg. 6.49): 

U = C eCJ2t e-k2x [1 ( ) J sin 2 k 1 + k3 x sinw1t 

We zullen nu voortaan aannemen dat k4 ~ k 2• Dan kunnen 

we voor voldoend hoge x de uitwijking in het vlies, 

vastgeklemd op x=O, beschrijven door: 

_ R ftc i ( kx - w t )] u - e~ e - -

Dit impliceert dat voor voldoend hoge x het vlies 

beschouwd mag worden als een "oneindig" lang vlies, 

waardoor alle resultaten uit par.2 ook op dit vlies 

toepasbaar zijn. 
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6.55 

6.56 

Het voldoende groot zijn van x zullen we bij de experi~ 

menten op de volgende manier controleren. We gaan er 

daartoe van uit dat in verg. 6.47 plustekens staan. Onder 

de aanname 6.48 en m.b.v 6.44 resulteert dan de oplos-

sing: k1 - k . k2 = k3 6.57 - 4 , 
We zien dus dat als k 1 ~ k 2 en als 

e-jk1-k21x « 1 6.58 

dat dan de uitwijking in het vlies, ingeklemd op x=O, 

beschreven kan worden door verg. 6.56. We nemen aan dat 

voorwaarde 6.58 ook globaal juist is voor de andere 

oplossingen van verg. 6.47 

c.De situatie als V=V'. 

In deze situatie gaat verg. 6.47 over in: 

S? ~* 
k = V ; k*' = V 6.59 

M.b.v. verg. 6.44 resulteren hieruit de vergelijkingen 



Uit voorwaarde 6.46 volgt: 

1. w2 =W 
4 k2 = k4 

w1 =w3 k1 = k3 

2. GJ2 =(...)4 k2 = k4 

0.)1 =-w3 k1 =-k3 

iE Substitutie van verg. 6.60 in verg. 6.45, m.b.v. C=C 

(verg. 6.46) levert dat: 

u = 0 voor alle x en t. 

Hetzelfde resultaat volgt uit substitutie van 6.61 in 

verg. 6.45. 

Samenvattend kunnen we stellen. 

6-15 

6.60 

6.61 

1. De uitwijking in het vlies, dat vastgeklemd is op x=O, 

is voor kleine x te beschouwen als het produkt van een 

lopende en een staande golf. Voor voldoend grote x gaat 

de uitwijking daarentegen over in de uitwijking die in 

par.2 besproken werd. Voor grote x blijven dus alle 

resultaten uit par.2 gelden. 

2. Wanneer de beide vloeistoflagen dezelfde snelheid heb

ben blijft het vlies in rust. 

6.4 Het gedrag van een vlies, bevestigd op x=O, als dit een 

drukverschil kan weerstaan. 

We zullen nu de veranderingen t.a.v. de beschouwing in 

par.2 bespreken. 

I Aan de probleemformulering volgens par.2 I, wordt analoog 

aan par.3 I de volgende randvoorwaarde toegevoegd. 

u(x,t) = 0 als x=O voor alle t. 6.62 

Daar nu ook het vlies een drukverschil kan weerstaan, 

verandert bovendien de drukvoorwaarde 6.13. We zullen de 

beschouwing uitvoeren voor het geval (zie H.?) dat dit 
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weerstane drukverschil geschreven kan worden als: 

p-p' = - K u voor het vlies 6.63a 

met K: een evenredigheidsfaktor. 

Voor het ongestoorde vlies (u=O) blijft dan gelden: 

p =p' 
0 0 

voor het vlies 6.63b 

M.b.v. verg. 6.63 verandert de voorwaarde 6.14 in: 

~ + t.[(~) 2 +(~Y - v
2

] - Kr = 6.64 

= ~· + ![ (~'/ +(~') 2 
- V' 

2
] voor het vlies 

II De globale bepaling van de snelheidepotentialen volgens 

par.2 II verandert niet, daar de uitwijking en bovengenoemd 

drukverschil niet in het randvoorwaarde probleem 6.4 t/m 

6.6 voorkomen. Voor de snelheidepotentialen blijft dus het 

in par.2 II verg. 6.25 gevondene gelden. 

III De keuze van de uitwijking van het vlies wordt nu t.o.v. 

par.2 door 2 extra randvoorwaarden beperkt nl. door 6.62 

en 6.64. We zullen nu echter alleen het gedrag van het 

stuk vlies bekijken, waarvoor volgens par.3 V geldt dat x 

groot is. We zagen aldoor dat we dan, zonder dat dat in 

strijd is met voorwaarde 6.62, voor de uitwijking in het 

vlies mogen stellen: 

u = Re [ C ei(~x -~t)J 
IV Voor de nadere bepaling van de uitwijking 6.65 en van de 

bijbehorende snelheidepotentialen gaan we uit van de elo

baal bepaalde snelheidepotentialen volgens verg. 6.25. 

Substituëring van deze snelheidepotentialen in de kine

matische randvoorwaarde 6.11 m.b.v. de uitwijking 6.65 

6.65 

levert uiteindelijk volgens par.2 IV de snelheidepotentialen 

t.g.v. de uitwijking van het vlies volgens de verg.6.35 op. 

M.b.v. verg. 6.28 volgt bovendien, geheel analoog aan verg. 

6.38, dat de voorwaarde 6.64 herschreven kan worden volgens: 
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f>~ + V b~ - Ku = ~-q>' + V' b'Ç)' 
öt ~Ç)Et 5X 

voor y=O 6.66 

Deze verg. is net als verg. 6.38 lineair, zodat de com-

plexe rekenwijze toegepast mag worden. Analoog aan verg. 

6.40 resulteert uit de substitutie van de uitwijking en 

snelheidspotentialen (resp. verg. 6.65 en 6.35) in de rand

voorwaarde 6.67 de vergelijking: 

KC 

~~ 
met ~ ;6 0 

De mogelijke oplossingen van verg. 6.68 zijn: 

: d.w.z. er is geen golffront aanwezig 

: w _ V+V' + v.JL. (V-V' ) 2 ' 
k - -2- 2~~ 4 

6.67 

Opm: als K=O (d.w.z. p=p') is de oplossing 6.68 identiek 

aan de oplossing 6.41b uit par.2. 

6.5 Het gedrag van een vlies, bevestigd op x=O, als de lagen 

boven en onder het vlies resp. de hoogten h 1 en h 2 hebben. 

We zullen nu de veranderingen t.a.v. de algemene situatie 

in par.4 beschouwen. 

I Bij de mathematische probleemformulering volgens par.4 I 

wordt de eerste randvoorwaarde (verg. 6.5 en 6.6) vervangen 

door: 

~ = 0 als y=h1 6.69a 

~·= 0 als y- -h2 6.69b 

~= V als Y=h 1 6.70a 

~·= V' als y= -h,.., 
c.. 

6.70b 

II Door bovenstaande verandering wordt het randvoorwaarde

probleem 6.4 t/m 6.6 analoog aan 6.69 en 6.70 verandert. 

De algemene oplossing van de Laplace verg. 6.4 blijft 



uiteraard verg. 6.21. Aanpassing van deze algemene oplos

sing aan de verg. 6.69 en 6.70 levert, geheel analoog aan 

par.2 II, voor de bovenlaag: 
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en voor de onderlaag: 

0'= VX. + K' + Re[(~'eig'x + ~·e-ig'x)(eg'(y+h2) + 

6.71b 

e-g' (y+h2))] 

III Geheel analoog aan par.4 beperken we ons tot het beschouwen 

van een stuk vlies waarvoor geldt dat x groot is. Volgens 

par.4 III is dan de uitwijking 

[ 
i(kx-l.lt) u = Re C e - -

niet in strijd met de randvoorwaarde dat het vlies inge-

k1:md is op x=O. 

IV Analoog aan par.4 kunnen we nu van de uitwijking 6.72 en 

van de snelheidspotentialen 6.71 de nadere vorm bepalen 

door allereerst de verg. 6.72 en 6.71 in de kinematische 

randvoorwaarde 6.11 te substituëren. Dit levert uitein-

delijk voor de bovenlaag: 

0 = V x + K + ~ 

rüet 

c 
( ei~h1 - e-i~h1) 

x {e!E( y-h 1) + e -!!;(y-h1 >}] 
Voor de onderlaag volgt analoog: 

0' = Vk + K' + ~· 

met 

'f' == Rel+ 
l 

-iwt eikx X e - -

-iwt ikx 
e - e - x 

6.72 

Door nu vervolgens de snelheidspotentialen 6.74 in de voor

waarde 6.66 ( welke volgde uit de instationaire Bernouilli 



vergelijkingen voor de onder- en bovenlaag) te substitu

eren resulteert uiteindelijk de vergelijking: 
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(V-~) 2c coth(kh1) + (V'-~) 2 C coth(~h2 ) =KC 6.75 
k - !f ~~ 

hierin is: 

Verg. 6-75 heeft de volgende oplossingen: 

C = 0 d.w.z. er is geen uitwijking van het vlies. 

c I o, ~ I o, K = 0; 

w V coth(~h 1 ) + V'coth(~h2 ) 

k = coth(!h1) + coth(~h2 ) 

c I o, ~ I o, K I 0; 

V coth(~h 1 ) + V'coth(~h2) 

coth(~h 1 ) + coth(~h2) 

K 1 
~~ coth(~h 1 )+coth(~h2 ) 

+ i (V -V' )V coth( ~h 1 ) coth( ~2 )' 
coth(~h 1 )+coth(~h2) 

+ 

_ (V-V') 2 coth(~h 1 ) coth(~h2) 

[coth(~ 1 )+coth(!Eh2 )] 2 

In de situatie dat h 1-+oo en h 2--+oo en onder de aanname 

dat Re (k)>O (zie verg. 6.22) gaat coth(~h 1 )--.1 en coth(!Eh2)_.1. 

Dit impliceert dat dan verg. 6.77b en 6.77c overgaan in resp. 

verg. 6.41b en 6.68b. 
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B Experimenten. 

6.6 Beschrijving van het experiment. 

In de 2 dimensionale modelopstelling werd m.b.v. hulpstuk 2 

(zie H.2.1) het volgende experiment gedaan. 

Tussen twee even hoge vloeistoflagen, waarvan de bovenste 

stilstond, werd een vlies gehangen. Bij twee verschillende 

stationaire snelheden van de onderste laag werd het ge

drag van dit vlies gefilmd.(Zie film 4 deel 1). Uit deze 

film zijn voor de twee verschillende snelheden de groothe

denWen ~ geschat. Daarbij werd uitgegaan van de beschrij

ving van de uitwijking in het vlies volgens: 

met 

en 

( ) -k X W2t u= C cos k 1x -w1t e 2 e 

en k 21ï 
1 = T 

hierin is: f:de frekwentie 

À:de golflengte 

6.78 

6.79 

6.80 

De bepaling van de numerieke waarde voor GJ 1, W 2 , k 1 en 

k2 werd verricht op 12 cm afstand van de plaats waar het 

vlies bevestigd was. Gedurende de bepaling bedroeg de 

maximaal meebeschouwde uitwijking van het vlies ongeveer 1 cm. 

6. 7 Resultaten. 

a Het gedrag van het vlies. 

In het vlies blijkt zich, vanaf een bepaald moment, een golf

patroon te ontwikkelen waarv a.n de amplitude geleidelijk 

aan toeneemt zowel in de plaats als in de tijd. Wanneer 

deze uitwijking een bepaalde, relatief grote, amplitude 

heeft bereikt slaat het uiteinde om. Hierna gaat het vlies 
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snel terug naar zijn evenwichtsstand, waarna de ontwikke

ling van de uitwijking opnieuw begint. Bovenbeschreven pro

ces treedt bij beide snelheden van de onderste vloeistof-

laag op. 

b Schattingen voor~ en~· 

Uit film 4 deel 1 werden de volgende schattingen gemaakt 

(zie appendix 6.1). 

1. 

V = 0,05 + 0,004 m/s 

V'= 0 m/s 

w1 = o, 63 + 

w2 = o,o6 + 

k1 =27 + 

k2 =-9 + 

Voor deze situatie geldt dus (m.b.v. 

0,05 s -1 

0,02 s -1 

7 m -1 

3 -1 m 

verg. 6.79): 

w ( 0,63 + 0,05) + i ( 0,06 + 0,02) -1 = s 

k = ( 27 + 7 ) + i (-9 + 3 ) m -1 

2. ~ = 1 '67 + 0,08 s -1 

V o,o9 + o,oo8 m/s w2 0,11 + 0,05 -1 = = s 

V'= 0 m/s k1 37 + 10 -1 = m 

k2 = -7,5 + 2,5 m -1 

Voor deze situatie geldt dus: 

w ( 1, 67 0,08) + = + - i ( 0,11 + 0,05) -1 s 

k ( 37 10 ) + i (-7,5 + 2,5 ) -1 = + m 

6.8 Experimentele verificatie. 

6.81 

6.82 

6.83 

6.84 

We zullen nu bekijken of het vliesflapperen op grond van 

snelheidsverschillen inderdaad optreedt en of de daarbij 

behorende uitwijkingen overeenstemmen met de bij de theo

retische modelvorming gevonden uitwijking. 

A.Het globale gedrag. 

Dit dunne vlies is slechts aan 1 rand bevestigd. We kun-

nen dit vlies dan ook in feite opvatten als een vlies, 

dat geen drukverschil kan weerstaan en dat ingeklemd is 

op x=O. Deze situatie stemt overeen met die uit par.3 van 



de theoretische beschouwing. 

We zagen in resultaat 1 dat dit vlies een uitwijking 

vertoonde, waarvan de amplitude geleidelijk aan toenam 

in de tijd en de plaats. Dit is in overeenstemming met 

6-22 

de theoretische uitwijking voor grote x volgens verg. 6.56. 

Het doorslaan van het uiteinde van het vlies bij een 

grote amplitude (zie resultaat 1) en de terugkeer naar 

de evenwichtsstand van het vlies, hebben we echter theo

retisch niet gevonden. Dit valt te verklaren uit het feit 

dat het werkelijke vlies eindig lang, en het theoretische 

vlies oneindig lang is. Blijkbaar wordt de uitwijking nl. 

op een gegeven moment zo groot, dat het uiteinde van het 

werkelijke vlies, dat geen massa mee omlaag hoeft te trek

ken, zo'n grote versnelling krijgt dat het doorslaat. 

Hierdoor wordt dan blijkbaar de hydrodynamische situatie 

zodanig verandert, dat de uitwijking van het vlies onge

daan gemaakt wordt. Dit is uiteraard in de theoretische 

situatie met het oneindig lange vlies niet het geval. 

We kunnen dan ook aannemen dat de situatie voor het tijd-

stip van doorslaan van het vlies overeenstemt met de 

theoretische situatie volgens par.3. 

B.De beschrijving van de uitwijking. 

Voor de beschrijving van de uitwijking in het vlies hebben 

we verg. 6.78 gekozen. Dit is volgens par.3 alleen dan in 

overeenstemming met de theoretische beschouwing als x 

voldoende hoog is. De metingen zijn gedaan op 12 cm. af

stand van de plaats waar het vlies bevestigd is. 

Dit impliceert dat dan m.bev. verg. 6.81 en 6.83 aan de 

voorwaarde 6.58 is voldaan daar dan: 

e-l k1-k2j x = e-6 << 1 
= 

V=0,05 m/s 

V=0,09 m/s 

6.84 



We kunnen dus de theoretische uitwijking voor deze 

situatie en de experimentele uitwijking allebei beschrij

ven door verg. 6.78. 

C.Vergelijking van de theoretische uitwijking met de experi-

mentele. 

De verhouding vanGJen ~volgens de experimenten behorend 

bij 
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de uitwijking 6.78 kunnen we bepalen m.b.v.: 

w1k1 + w2k2 + i~k1 - <01k2 6.85 
k = 2 2 2 2 

k1 + k2 k1 + k2 

M.b.v. 6.81 en 6.83 volgt dan (zie appendix 6.1): 
w 
k = ( 2,0 ± 0,6 ) 10-2 + i ( 0,9 + 0,7 ) 10-2 

(i} 2 2 
k = ( 4,0 ± 1,0) 10- + i ( 1,1 + 0,9 ) 10-

De hierbij behorende theoretische waarden voor~ 
k 

(onder de aannamen dat de lagen oneindig hoog 

volgen uit verg. 6.41b: 

+ 0,2 ) 10-2 
+ i ( 2,5 + 0,2 ) 10-2 

~ 2 2 ( 4 5 0 4 ) 10- ; ( 4,5 + 0,4 ) 10-k= , +' + ... 

als V=0,05 m/s 

als V=0,09 m/s 
6.86b 

zijn) 

6.87a 

als V=O, 05 m/ s 

als V=0,09 m/s 

6.87b 
Als we de hoogtecorrectie volgens par.5 mee beschou

wen dan volgt, daar de lagen even hoog zijn, dat: 

coth (~h 1 ) = coth (~h2 ) 6.88 

hetgeen m.b.v. verg. 6.77b resulteert in dezelfde waarden 
<.J 

voor k als dat we vonden in verg.6.87. 

Als we het experiment en de theorie volgens verg. 6.86 en 

6.87 met elkaar vergelijken dan zien we dat het reëele ge

deelte van de beide uitdrukkingen met elkaar overeenstemt, 

terwijl het imaginaire gedeelte van verg. 6.86 een faktor 3 

kleiner is dan bij de verg. 6.87. Volgens verg.6.85 

en met behulp van verg. 6.81 en 6.83 houdt dit in dat 
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de experimenteel gevonden waarden voorw2 en k 2 kleiner 

zijn dan de voor hen theoretisch gevonden waarden en dat 

de experimentele waarden voor \01 en k 1 qua grootte over

eenstemmen met de theoretische waarden. Dit houdt in dat 

het lopende golfgedeelte van de uitwijking in theorie en 

experiment met elkaar overeenstemmen, terwijl de amplitude 

toename in de werkelijke situatie aanzienlijk kleiner is 

dan uit de theorie zou volgen. 

De oorzaak hiervoor moet hoogstwaarschijnlijk grotendeels 

gezocht worden in het niet meebeschouwen van de viskeuse 

effecten bij de theoretische modelvorming en het verwaar

lozen van de vloeistofsnelheid in de x-richting t.g.v. 

de uitwijking van het vlies t.o.v. de snelheden V en v• 
(zie verg. 6.11 en 6.38). Met name voor de bovenlaag 

(alwaar V'=O m/s) zijn beide aannamen natuurlijk niet 

terecht. Het verwerpen van de beide aannamen maakt echter 

de theorievorming aanzienlijk complexer. 

Een ander mogelijke oorzaak is dat de aanname bij de theo

retische modelvorming dat de uitwijkingen klein zijn, niet 

in overeenstemming is met de werkelijke situatie. Immers 

de maximaal meebeschouwde uitwijking bedroeg ongeveer 

1 cm. M.b.v. voorwaarde 6.27, g = k en verg. 6.81 en 6.83 

volgt dan dat de numerieke waarde voor e-gy langs het 

vlies, maximaal ongeveer 30~ afwijkt van de gebruikte 

numerieke waarde e-gy = 1. Het beschouwen van kleinere 

uitwijkingen heeft echter als groot nadeel dat de meet

onnauwkeurigheden erg hoog worden. 
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6.9 Conclusies. 

I In alle 4 de situaties (zie par.1) blijkt, theoretisch 

bezien, de uitwijking in het vlies voor voldoend grote x 

te beschrijven te zijn door: 

( ) w t -k x ( ) u x,t = C e 2 e 2 cos k 1x - w1t 

met C amplitude 

t tijd 

x plaats 

k 1 ,k2 ,~1 ,w2 : constanten 

II We kunnen nu het vliesflappermechanisme als volgt verklaren. 

We gaan er daartoe vanuit dat het vlies het begrenzings-

vlak volgt en er een snelheidsverschil over het vlies aan-

wezig is. T.g.v. een verstoring van de ruststand van het 

vlies (bijvoorbeeld t.g.v. de snelheidsaf-of toename van 

de vloeistof langs het vlies) kan er een golfpatroon in het 

vlies ontstaan, waarvan de amplitude exponentieel in de tijd 

toeneemt. De mate waarin hij exponentieel toeneemt is vol

gens verg. 6.41b en 6.68b een functie van het verschil in 

snelheid van de vloeistof aan beide zijden van het vlies. 

III Als de snelheid van beide vloeistoflagen dezelfde is dan 

blijft het vlies theoretisch in rust. 

IV De hoogte van de vloeistoflagen heeft theoretisch bezien 

geen invloed op het vliesflappermechanisme en op het glo

bale gedrag van de uitwijking in het grensvlak en in het 

vlies. Alleen de verhouding tussen de numerieke waarden 

voorWen ~wordt volgens verg. 6.77 door de hoogte van de 

vloeistoflagen beïnvloed. 

V Experimentele verificatie wijst uit dat de theoretische 

modelvorming voor een vlies dat geen drukverschil kan 

weerstaan globaal juist is. 
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Zij levert bovendien op dat in de situatie waarin V'=O, 
w 

het gedeelte van k dat het lopende golfgedeelte represen-

teert, met de theorie overeenstemt; het gedeelte dat met 

de amplitude toename correspondeert blijkt in theorie 

echter een factor 3 hoger te zijn dan in werkelijkheid. 

Dit laatste wordt waarschijnlijk veroorzaakt door met name 

viskeuse effecten, welke bij de theorievorming verwaarloosd 

zijn. 

6.10 Diskussie. 

De voorafgaande theoretische modelvorming levert ons een 

verhouding tussen~ en ~ voor de uitwijking van het vlies, 

althans als de snelheden langs hetViies, de hoogten van bei-

de vloeistoflagen en de evenredigheidsconstante K bekend 

zijn. Willen we echter~ en~ afzonderlijk kennen (want 

dan is nl. de uitwijking pas werkelijk bekend) dan hebben 

we nog een relatie nodig. Deze extra relatie wordt geleverd 

door de vorm van de beginverstoring van het vlies. Deze 

vorm is echter niet bekend. De beginverstoring is nl. 

hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de ruis in het vlies, 

waarvan een bepaalde frekwentie versterkt wordt. Welke frek-

wentie dat echter is, is nog helemaal de vraag. 

Om het vliesflapperen volledig te kunnen beschrijven en 

om te kunnen voorspellen welke uitwijking in het vlies t.g.v. 

het vliesflapperen optreedt zal dan ook een beschouwing 

over de beginverstoring van het vlies essentieel zijn. 



H.7. Schatting van de spanning in en de stoot op de vliezen 

t.g.v. he~ v~iesflapperen~ 

7 .. 1 Inl e istiM-:. 

De lijn. welke het vlak z ::::0 en het vlies gemeen hebben 

word.t als de centrumlijn gedefiniëerd (zie fig. 7.1). 

7-1 

Deze centrumlijn is bevestigd in x=O. De vliezen zijn bij 

zowel de fascia-lata- als de aortaklep vrij ruim opgehangen; 

hierdoor heeft de centrumlijn in rust bovendien een vrij 

uiteinde. 

]lig .. 7. '1 : 

Het gebruikte coördina

tenstelsel en de positie 

van de centru.mli jn van 

een vlies. 

Z=O 

+Z1 -

X=O x=1 ,5 

Bovenrand 

z 

Aangenomen wordt nu dat de beweging van deze centrumlijn 

beschreven kan worden volgens de 2 dimensionale flapper

theorie uit H.6. Door de golfbeweging in het vlies zal 

het bovengenoemde "vrije" uiteinde zich verplaatsen naar 

het punt x=O. Deze verplaatsing houdt op wanneer de boven

rand wordt gespannen (zie fig. 7.1). Stel dat dit gebeurt 

op t:=·t .
1
• Voor t<t 1 zal de spanning in het vlies gelijk 

zijn aa.n nul .. De enige reden dat spanning in het vlies 

kan optreden is dan nl. t.g.v. versnellingskrachten; 

gezien de geringe massa van het vlies zullen we deze ver

waarlozen .. Voor t>t 1 wordt het vlies door de bovenrand 

in ?.ijn bewegingen geremd en wordt een eventuele ampli-

tudetoensme gedempt. Over het vlies zal dan, als functie 

van x, een drukverschil optreden. Dit drukverschil kan 

via de lokale kromtestraal van het vlies aan de spanning 

in het vlies gekoppeld worden. We zullen een globale 
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schatting van deze spanning in zowel het fascia-lata- als 

het aortaklepvlies maken)door de spanning te schatten in 

een stuk vltes vlak bij het "vrije" uiteinde van de cen

trwnlijn~(Di.t vrije uiteinde bevindt zich volgens appen

dix 7.1, voor t>t 1, ongeveer op x=1 cm~ Bij deze schatting 

wordt uitgegaan van het gedrag van een echte fascia-lata 

klep in een door H. in 't Zand in 1971 gebouwde 3 dim. 

modelopstelling~ (zie film 1 deel 3~ In deze opstelling 

zijn de snelheden, geometriegegevens en vloeistofeigen-

schappen globaal hetzelfde als in het hart. 

7 .. 2 Ui tVI].g_f§ing VEJ:!l het theoretisch model. 

Uit de 2 dim. vliesflappertheorie met 2 oneindig dikke 

lagen (H.6.4) werd gevonden dat wanneer het vlies een 

drukverschil kan weerstaan volgens: 

p-p' = -Ku 7.1 

dat dan voor de uitwijking van de vorm 

u= C e--k2x eW2t cos (k
1
x- w

1
t) 7.2 

geldt: (zie verg .. 6.68b) 

w1 + i~ V V' ~v~v 2 vj K 7.3 + 
k1 ik2 

= 2 -2k + _e 
Wanneer het vlies geremd wordt in zijn bewegingen zal de 

amplitude van de uitwijking niet veel meer met de tijd 

toenemen en op den duur zelfs constant blijven. Dit im

pliceert dat dan in verg. 7.2 geldt: 

Wanneer de bijdrage aan Wr, van het imaginaire gedeel-
c: 

te 1an de term onder het wortelteken in verg.7.3 voor de 

eenvoud verwaarloosd wordt t.o.v. het reëele gedeelte van 

à.ie term (zie ook verg. 7.20 en 7.27), dan volgt: 

w = (v;v')k2 + k 1\ fv-v•f-- k1 K 7 • 5 
2 2 

1V\ 2 ; k 2 2 2e 
1 +k2 
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M.b.v. verg. 7.4 resulteert: 

K = [~2v·j -(~~) (v~v·f] 2 ç 7.6 

Ui.t verg. 7. 1 volgt m.b.v. verg. 7. 6 het drukverschil over 

het vlies als de uitwijking in het vlies, dus k 1 en k2 , en 

de snelheden langs het vlies bekend zijn. Dit drukverschil 

wordt nu aan de spanning in het vlies gekoppeld via de 

wet van Laplace. 
1 ()1 

L\p = p -p = Rv
1 

Zij 

+ 

luidt, 
on 
RvD 

zie verg. 3. 7 en appendix 7. 2 , :. 

7.7 

hierbij zijn de beschouwde richtingen aangegeven 

in fig. 7.2. 

Fig .. 7.2: 

De spanningen in het vlies 

als de bovenrand gespannen 

Analoog aan H.3, verg.3.9 en 3.10 wordt ook nu gesteld: 

OL= 1<Jn 
5 

a- = 1 '05<5]) 

(JL -- 1G"'n 
15 

Cl = (JD 

voor het aortaklepvlies 

voor het fascia-lata 

Wan.n.eer bovenà.ien aangenomen wordt dat in verg. 7. 2 

k 1 .~k2 (zie ook verg,. 7.20 en 7.27) dan volgt volgens 

appendix 7 .. 2 : 

1 
RvL = (k12-k22)~ 

7.9 

7.10 

Onder de aanname dat het vlies in het vlak x=1 cm (waar 
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zich dan het "vrije" uiteinde bevindt) een cirkelvorm 

heeft, dan volgt uit appendix 7.2 bovendien dat: 
1 z1~ 

RvD = 2 u 7.11 

met z..,: de afstand tussen de 2 punten in het vlak x=1cm 
I 

waartussen het vlies beweegbaar is. 

Uit 7.7 volgt nu, m.b.v. 7.8 t/m 7.11 dat: 

a. voor het aortaklepvlies 

[

k 2_k 2 
P-· pI = -1 , 0 5 () 1 5 2 7.12 

b. voor het fascia-lata 

7.13 

Uit vergelijking van verg. 7.1, 7.12 en 7.13 volgt m.b.v. 

verg" 7. 6 dat: 

a. voor het aortaklepvlies 

[

k 2_k 2 
()' 1 '0 5 ___ _1_~-

b. voor het fascia-lata vlies 

+ _g_ ll= [{ Y:::!.!J2 
z 2 \ 2 7 

1 

7.14 

~12+k2 2) e 
k1 

7.15 

Dus ook d.e spanning in de vliezen is in principe bekend 

als de uitwijking in het vlies en de snelheden langs het 

vlies bekend zijn. 

'7 .. 3 ~o ei?_§:ssinlLY.§lQ._h.~t_!!l§:thergatisch model op de beide vliezen. 

1 .. Schatting van de snelheden aan weerszijden van het vlies. 

Daartoe wordt in eerste instantie uitgegaan van de schat

ting vB.n de maximale snelheid in de aorta volgens Bellhouse 

(1969b). 

V = 1 m/s 7.16 
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Voor de snelheid achter het fascia-lata vlies wordt ge-

steld: 

V' = 0 m/s 7.17 

Voor de schatting van de snelheid achter het aortaklep-

vlies wordt uitgegaan van de wervelbeschrijving volgens 

H.4.1. Gemiddeld langs de centrumlijn vinden we dan: 

V' = 0,78 V = 0.78 m/s 7.18 

2.Schatting van de uitwijking8 

Zoals gesteld wordt voor de schatting van de uitwijking 

van de fascia-lata vliezen uitgegaan van het gedrag van 

deze vliezen in het stuk film gemaakt door H. in 't Zand 

(film 1 deel 3). Daartoe wordt aangenomen dat er in de 

vliezen een uitwijking van de vorm volgens verg. 7.2 

aanwezig is. Uit deze film volgt dan de schatting voorW1• 

w1 = 250 s - 1 7. 19 

Voor de schatting van k 1 en k2 wordt uitgegaan van de 

experimenten in H.6. M.b.v. de daar gevonden numerieke 

waarden voor w1, W 2 , k 1 en k 2 blijkt, 

deel van ~ voornamelijk bepaald wordt 
k 

dat het reëele 

door W1k1 
~ 2 
k1 +k2 

en het imaginaire deel voornamelijk door (J)1k2 
~ 2 
k1 +k2 

Ook zagen we alà.aar dat het imaginaire gedeelte ongeveer 

een faktor 3 kleiner is dan het reëele gedeelte, hoewel 

ze in theorie (als V' = 0 m/s) aan elkaar gelijk moeten 

zijn. Dit verschil werd geweten aan de invloed van de 

viscositeit .. Gesteld wordt nu dat de invloed van de vis-

cositeit globaal hetzelfde is. Volgens het bovenstaande 

houdt dat voor de fascia-lataklep (alwaar V' = 0) in dat 

7.20 

' Analoog aan de resultaten in H.6.7 wordt aangenomen dat 



k 1> 0 en k 2< 0. Uit de verg. 6.41b en de snelheden 7.16 

en 7.17 volgt m.b.v. verg. 7.20 en het bovenstaande: 

7-6 

= 0,5 7.21 

Ivi. b.v. verg. 7.19 resulteert dan: 

-1 k 1 = 450 m 

We zijn tenslotte geïnteresseert in de fase waarvoor 

geldt(zie verg~ 7.4): 

w -0 2-

Er resulteert uiteindelijk als schatting voor de uit

wijking van de centrwn.lijn van het fascia-lata vlies 

u= C e 150x cos (450x -250t) 7.24 

Ook voor de aortaklepvliezen wordt aangenomen dat de 

centrumlijn een uitwijking heeft van de vorm volgens 

verg. 7.2. Analoog aan de resultaten in H.6.7 nemen we 

aan dat als het snelheidsverschil over de vliezen kleiner 

wordt, dat dan. k 1 en w1 afnemen. Voor de aortaklep in 

vergelijking met de fascia-lata klep impliceert dit dat 

(zie verg. 7e19 en 7.22): 

-1 s 

-1 m 

7.25 

Ook wordt aangenomen dat de invloed van de viscositeit 

bij de aortaklep globaal hetzelfde is als bij de fascia

lata klep. Daar bij de aortaklepvliezen echter VlO wordt 

m.b.v~ vergc 6.41b gesteld dat: 

7.26 

Als schatting voor de uitwijking van de centrumlijn van 

de aortaklepvliezen gedurende de fase waarin verg.7.23 

geldt, resulteert: 

u = C e-k2x cos (k1x -w
1
t) 7.27 



met k 1 < 450 

u 1 < 250 
1 

k2 :::: - 24 k1 
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Opm.1:Voor het "vrije" uiteinde van de centrumlijn (alwaar 

volgens appendix 7. 1 x'::;! 1 cm) is voor de fascia-lata 

klep aan de voorwaarde 6.58 voldaan. 

Opm.2:Het meebeschouwen ven de hoogten van de vloeistof

lagen (voor de fascia-lataklep h 1 C:::!1 cm h2~ 0,25 cm) 

heeft amper ( < 5~-~) invloed op de schatting 7 .22. 

3.Schatting van de spanning en stoot. 

M.b.v. de snelheden 7.16 en 7.17, m.b.v. de uitwijking 7.24 

en m .. b.v. de waaro.e voor z 1 als het "vrije" uiteinde zich 

ongeveer in het vlak x=1 cm bevindt 

z1 =i \f3 10-2 m (zie appendix 7.1) 7.28 

volgt uit verg. 7.15 de schatting voor de spanning(f in het 

fascia-lata vlies 

CJ= 6 N/m 7.29 

M.b.v. de snelheden 7.16 en 7.18 en m.b.v. verg. 7.26 
-1 resulteert uit verg. 7.14 als k 1=450 m , de volgende schat-

ting voor de spanning in het aortaklepvlies: 

CJ=0,15N/m 

Uit 7. 14 blijkt bovendien dat als k 1 < 450 (zie verg. 

7.25) dat dan deze spanning nog kleiner wordt. Op grond 

hiervan en op grond van de numerieke waarde voor de 

schattingen van de spanningen in het fascia-lata- en 

aortaklepvlies woro_t aangenomen dat de spanningen t.g.v. 

he+; vltesflapperen in b.et aortaklepvlies verwaarloosbaar 

zijn t.o.v. die in het fascia-lata vlies. Er wordt dus 

gesteld: 

()' = 0 N/m voor het aortaklepvlies 7. 31 

Als schatting voor de tijdsduur waarin het vliesflapperen 

plaats vindt, resulteert uit het bovengenoemde filmfragment: 
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7.32 

Voor de schatting van de stoot op het fascia-lata vlies 

resulteert uit verg. 7.29 en 7.31: 

S = 0,8 N s/m 7.33 

Voor het aortaklepvlies geldt dan: 

s = 0 N s/m 7.34 

7.4 De snelheidsgevoeligheid van de spanning in de vliezen. 

We zijn er tot nu toe van uitgegaan dat de topsnelheid 

van de vloeistof in de aorta 1 m/s bedraagt. (zie verg. 

7.16). Beneken (1973 p.8) leidde echter af dat deze top-

,r!::taro e 2 m/ s bedraagt. Ook de hierbij behorende spanning 

en stoot zullen bepaald worden. 

Op grond van de resultaten uit H.6.7 wordt ook nu gesteld 

dat k 1 niet afneemt als het snelheidsverschil toeneemt. 

Hetzelfde geldt voor k 2 op grond van verg. 7.20. Uit verg. 

7.15 blijkt dat de spanning in de vliezen recht evenredig 

is met v2 (als V=O) en dat zij bovendien een functie is 

van k 1• Er zullen nu 2 variaties van k 1 beschouwd worden. 

1. k 1 blijft constant 

2. k 1 neemt lineair toe met de snelheid 

Analoog ·aan par. 3 volgen dan de spanning en stoot voor 

het fascia-lata vlies uit verg. 4.15 

ad 1. Cf= 25 N/m 

s = 3 N s/m 

ad 2. Cf= 30 N/m 

s 3,6 N ' = s;rn 

Voor het aortavlies blijven we stellen 

() = 0 N s/m 

S = 0 N s/m 

7.35 

7.37 

De werkelijke waarde van de spanning zal tussen de nu-

merieke waarden in verg. 7.29, 7.35 en 7.36 in liggen. 
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Er zal dan ook verder gewerkt worden met de schatting: 

CS' = 18 ±. 12 N/m 7.38 

S ~ 2,2 + 1,5 N s/m 

7.5 Concl~sies. 

I Voor de schatting van de spanning en stoot in het uit-

einde van het fascia-lata vlies t.g.v. het vliesflapperen, 

werden de volgende numerieke waarden verkregen: 

() = 18 + 12 N/m 

s = 2 2 + ' 1, 5 N s/m 

II Voor de schatting van de spanning en stoot in het uiteinde van 

het aortaklepvlies t.g.v. het vliesflapperen werd gesteld dat 

deze beide gelijk zijn aan nul. Dus: 

Cf= 0 N/m 

S -- 0 N s/m 

III Uit conclusie I en II volgt dat een fascia-lata vlies t.o.v. 

het aortaklepvlies een extra spanning en stoot t.g.v. het 

vliesflapperen moet weerstaan van 

CJ = 18 + 12 N/m 

S = 2,2 + 1,5 N s/m 

IV De spanning in de fascia-lata vliezen t.g.v. het vlies-

flapperen is erg snelheidsgevoelig. Zij is minstens even

redig met de snelheid van de vloeistof in de aorta tot de 

tweede macht. 

7 .. 6 Diskussie. 

Voor de schatting van de spanning in het fascia-lata vlies 

is uitgegaan van het gedrag van de fascia-lata klep in de 

film van H. in 't Zand. Dit gedrag kan echter zowel een 

gevolg zijn van het vliesflapperen als van optredende 

turbulenties. We hebben hierbij het eerste aangenomen 

hoewel daartoe geen bewijzen voorhanden zijn. Het was echter 
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de enig mogelijke methode om een schatting te verkrijgen 

van de uitwijking ven het fascia-lata vlies. Extrapolatie 

·van de experimentele gegevens uit H.6 levert nl. alleen 
w 

een verhouding voor ~· Ook hier doet het gemis aan kennis 

over de beginverstoring (zoals gesteld in H.6.10) zich 

dus gelden. 
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H.8. Schatting van de kromtestraal van het aortaklepvlies 

gedurende de diastole. 

8.1 Inleiding. 

Gedurende de diastole is er over het klepvlies en de 

sinuswand een drukverschil aanwezig welke voortaan res

pectievelijk aangegeven wordt met ~Pv en ~Ps· Door beide 

drukverschillen ontstaan er spanningen op de bevestigings

punten van de vliezen aan de aortawand. Er zal dan ook 

een evenwichtssituatie ontstaan waarbij deze spanningen 

elkaar compenseren. We zullen de bij deze evenwichtssitu-

atie behorende kromtestraal van het aortaklepvlies bepalen. 

Hierbij wordt uitgegaan van de volgende aannamen: 

1.De schatting wordt uitgevoerd voor een 2 dim. situatie. 

Daartoe wordt uitgegaan van een doorsnede van de aorta

klep volgens het vlak A-B uit fig. 8.1, waarbij de 

vlakken in de x-richting als cylindervormig worden be-

schouwd. 

Aorta 

B 

y-l 
z 

Fig.8.1 : De aortaklep 

Bevesti{;;in,gs
punt 

a : Doorsnede in de lengterichting 

b : Doorsnede volgens het vlak A-B. 
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2.De elasticiteit van de sinuswand en van het vlies 

wordt verwaarloosd. Dit impliceert o.a. dat de omtrek 

van de sinuswanden constant blijft. 

3.De vliezen en de aortawand worden als volkomen vervorm-

verondersteld. Bovendien wordt aangenomen dat zij op 

bovengenoemde doorsneden gedurende de belaste situatie 

een cirkelvorm hebben. 

4.Uitgaande van tabel 1.1 wordt voor de onbelaste situatie 

aangenomen dat de sinusdoorsneden volgens fig. 8.1 de-

zelfde straal hebben als de cirkel door de 3 bevestigings-

punten. Deze straal zal voortaan R worden genoemd. a,o 
5.Voor de aortaklepvliezen gedurende de diastole wordt 

aangenomen dat zij een kromtestraal hebben, die in over

eenstemming is met vormmodel b in fig. 3.5. 

ad 4 In de beginsituatie is de omtrek van een sinuswand 

gelijk aan (2TI- 32~) R • (zie appendix 8.1). 
a,o 

Deze omtrek blijft volgens aanname 2 constant. 

Gedurende de diastole geldt dus: 

L = ( 2TT - 3
2 

TI ) R a,o 8.1 

met L: de omtrek van een sinuswand 

ad 5 Het vormmodel b impliceert dat: 

~D = 1,35 Ra 8.2 

met R • kromtestraal van het vlies (zie • VD 
fig. 8.2) 

Ra 
• straal van de cirkel door de . 

3 bevestigingapunten gedurende de 

diastole. 

De bijbehorende hoek~ (zie fig. 8.2a) is 

~ = 0,424 lT (zie appendix 8.2) 8.3 



///~--, 
I R * a 
\ 
, Vlie 

'\. 

' -.... __ 

I 

~ 
\ 

/ 
I 

\ 

/ 

x : Bevestigingspunt 

---

~ b 

Fig.8.2 : De hoeken ~ en ~ • 

8$2 ~itwerking yan het model. 

0-j 

'.V c; ,.u.llen nu de spanningssi tuatie voor één bevestigings

punt beschouwen. De in een vlies en sinus optredende 

spanningen worden resp.() v en() s genoemd. (zie fig. 8. 3). 
D D 

Vanwege de rotatie-symmetrie is de resultante spanning 

VRXJ 2 vliezen of 2 sinussen in een bevestigingspunt naar 

het centrum van de aorta gericht. We zijn dan ook alleen 

in deze component van de spanningen geïnteresseerd. Voor 

één vlies en sinus worden ze resp. ~v en Cls genoemd. (zie 

fig. 8.3). 

F. 8 3 •• 11"eergave van de optredende spanningen. ~g. • y 



Voor <J v geldt (zie appendix 8. 3): 

CJv = (Jv cos (i~ -1) 8.4 
D 

Volgens de wet van Laplace voor de beschouwde 2 dimen-

sies geldt (zie verg. 3.7 waarin R =00): 
VL 

(). =hp R 
VD V VD 

8.5 

M.b.v. 8.2 en 8.3 volgt dan: 

() = 
V 

1, 35 bpv Ra cos(0,04521T ) 8.6 

Voor CJ' s volgt analoog (zie appendix 8.3): 

()s =d's cos ( icx - 11 ) = l:1p R cos (iel - ~) 
D 6 s s 

met Rs: de kromtestraal van de sinus. 

Spar.ningsevenwicht voor een bevestigingspunt impliceert: 

ó's=û'v 

Dus m.b.v. 8.6 en 8.7: 

8.8 

1,35 [~pv R cos (0,0452\T) =/lp R cos (tOl-~) 8.9 a s s o 

In deze vergelijking staan 3 onbekenden ( R , R , ex ) • a s 
Er zijn dus nog twee vergelijkingen nodig om hieruit 

H eenduidig te kunnen bepalen. Zij worden geleverd door 
a 

1. de geometrie 

2. het constant blijven van de omtrek van de sinuswand. 

ad 1.Analoog aan appendix 8.2 volgt uit fig. 8.2b: 
1. R sin 20 = R s a 

ad 2.Uit verg. 8.1 en fig. 

(2ïT-cx)R = s 

sin 1I 
3 

8.2b volgt: 

ilT R 
3 a,o 

8.10 

8.11 

Het stelsel vergelijkingen (8.9, 8.10 en 8.11) is 

eenduidig oplosbaar als de numerieke waarden voor f}.pv 

en~ps bekend zijn. Voor &pv wordt uitgegaan van de 

schatting voor de gemiddelde druk gedurende de diastole 

zoals de volgt uit fig. 1. 6 nl. 

Î1 Pv = 85 mrnHg 8.12 

De druk over de sinuswand is ongeveer 5 mmHg hoger, 

vanwege de onderdruk die er in de borstkas heerst.(Zie 

8.7 



Beneken (1973) p.4.) 

Dus !Jps = 90 mmHg 

De oplossingen van bovengenoemd stelsel zijn dan 

volgens appendix 8.4: 

~ = 0,446 1\ 

R = 0,86 R s a,o 

Ra = 0,64 R a,o 
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8.13 

8.14 

8.15 

8.16 

De schatting van de kromtestraal van het aortaklepvlies 

gedurende de diastole volgt nu uit verg. 8.2 en 8.16 

R = 0,9 R vD a,o 8.17 

T.o.v-~ de onbelaste situatie zijn dus de bevestigings-

punten gedurende de diastole volgens verg. 8.16 naar het 

centrum van de aorta toe bewogen. Hierdoor is de kromte

straal van het aortaklepvlies kleiner geworden (verg. 8.17) 

8. 3 Diskussie. 

De schattingsmethode zoals die hier uitgevoerd is, is 

grof. Met name de 2 dim. beperking en de aanname dat de 

aortawand vrij vervormbaar is zijn in strijd met de wer-

kelijke situatie. De schatting moet men dan ook als een 

grootte orde benadering bezien, welke in de toekomst 

verfijnd dient te worden. 
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H.9. Schattingen voor de spanning en stoot gedurende de diastole. 

9.1 Inleiding. 

Bij deze schattingen zal er van uitgegaan worden dat de 

drukopvang in de gesloten vliezen op dezelfde manier ge

beurt als dat in H.3.2 is aangegeven. Hieruit volgt dan voor 

a. de aortaklep (zie verg. 3.13 en 3.14) 

CJ= 1,05 " ~ " 1, 35 • bp • R 9.1 a 
hierin is ~p: het drukverschil wer het vlies. 

b. de fascia-lataklep (zie verg. 3.15 en 3.16) 

CJ=1tx1,35•~PxRa 9.2 

Voor de straal R wordt bovendien het volgende aangenomen: 
a 

.:,,· Voor de aortaklep wordt uitgegaan van de schatting 

zoals die volgt uit H.S. Er wordt dan ook gesteld dat 

voor de aortaklep gedurende de diastole geldt: 

R = O, 64 R a a,o 
b. Voor de fascia-lata klep wordt aangenomen dat de beves-

tigingspunten van de vliezen zich, vanwege het metalen 

frame, niet kunnen verplaatsen. Dus voor de fascia-lata 

klep geldt: 

Ra = Ra,o 9.4 

Voor de numerieke waarde voor R zal voortaan gesteld a,o 
worden (zie verg.1.1 en 1.3) 

R = 1 cm a,o 

9.2 Schatting van de gemiddelde spanning en stoot gedurende 

de diastole. 

Er wordt hierbij van uitgegaan dat het gemiddelde druk

verschil over het vlies 85 mmHg bedraagt en dat de dia

stole 0,48 sec. duurt (zie fig. 1.6). 

Voor de beide kleppen volgt dan: 
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a. voor de aortaklep (m.b.v. verg. 9.1, 9.3 en 9.5) 

G = 90 N/m 9.6 

S = CJ .. 0, 48 = 43 N s/m 9. 7 

b. voor de fascia-lataklep (m.b.v. verg. 9.2,9.4 en 9.5) 

() = 150 N/m 9.8 

S =~.0,48 = 70 Ns/m 9.9 

9~3 Schattingen voor de spanning en stoot t.g.v. het sluiten 

van de kleppen. 

In H.5 werden de spanning en stoot bepaald vlak na het 

sluiten van de kleppen onder de aanname dat de bevesti

ci.ngspunten van beide kleppen in de onbelaste po si tie 

blijven. (zie verg. 5.3) 

Voor de fascia-lata klep is deze aanname juist, gezien het 

starre frame waaraan de fascia-lata vliezen zijn opgehangen. 

vVanneer we echter aannemen dat voor de aortaklep, ook 

vlak na het sluiten van de klep 1 geldt: 

met R = 1 cm a,o 9.10 

dan krijgen de schattingen in H.5 de volgende numerieke 

waarden: 

1.Voor de topwaarde van de spanning vlak na het sluiten 

van de aortaklep volgt dan: 

G=56N/m 

Voor de fascia-lata klep blijft gelden: 

CS = 180 N/m 

2.De spanning in het aortavlies als er geen drukpiek 

aanwezig is wordt: 

CS'= 35 N/m 

Voor de fascia-lata klep blijft gelden: 

() = 75 N/m 

9.11 

9.12 

9.13 

9.14 

3.De extra spanning in het aortavlies t.g.v. het sluiten 



wordt dan: 

6'= 21 N/m 

Voor de fascia-lata klep blijft gelden: 

(}= 105 N/m 

4.De stoot tenslotte wordt voor de aortaklep 

S = 0,42 Ns/m 

terwijl voor de fascia-lata klep geldt: 

S = 2,1 Ns/m 

9.4 Conclusies. 
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9.15 

9.16 

9.17 

9.18 

I De schatting voor de gemiddelde spanning in het vlies 

$edurende de diastole bedraagt voor de aortaklep 90 N/m 

en voor de fascia-lata klep 150 N/m. De schattingen voor 

de bijbehorende stoten bedragen resp. 43 en 70 Ns/m. 

II Een bet ere schatting (dan volgens H. 5) voor de maximale 

spanning in het vlies vlak na het sluiten van de klep 

bedraagt voor de aortaklep 56 F/m en voor de fascia-lata 

klep 180 N/m. De aortaklepvliezen en de fascia-lata 

vliezen moeten dan t.g.v. het sluiten van de klep een 

extra spanning weerstaan van resp. 21 N/m en 105 N/m; 

de extra stoot t.g.v. het sluiten van de klep bedraagt 

voer de aortaklep 0,4 Ns/m en voor de fascia-lata klep 

2 N s/m. 
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H.10. Conclusies en voortgangsmogelijkheden van het onderzoek. 

10.1 Conclusies. 

I Voor de 3 in H.1 genoemde hypothesen is in de vooraf

gaande hoofdstukken theoretisch bewijsmateriaal aange

dragen. Bovendien is de latere sluiting van de fascia

lata klep experimenteel geverifiëerd. 

II De schattingen voor spanning en stoot bij de fascia-lata 

klep en de aortaklep zijn schematisch weergegeven in de 

onderstaande tabellen 10.1 en 10.2 en in fig. 10.1. 

Hieru.i t blijkt dat de belasting van de fascia-lat a klep 

aanzienlijk groter is dan van de aortaklep. 

() s () s 
11 T.g.v. het vlies- 18+12 N/m 2,2_±1,5 

i flapperen 

Ns/m 

f--
21 N/m 0,4 Ns/m 105 N/m 2 Ns/m 2 r .. g.v. de klep-

3 

I 
i 

slu.iting 

T .. g.v. het druk- 90 N/m 43 Ns/m 150 N/m 70 Ns/m 

verschil over het 

vlies gedurende de 

diastole 

aortaklep fascia-lata klep 

T .. g.v. 

r.t:.g.v. 

T.g.v. 

Tabel 10.1 

Belasting van de fascia-lata- en aortaklep. 

(J s 
het vliesflapperen 18+12 N/m 2,2_±1,5 Ns/m 

de klepsluiting 70 N/m 1, 3 

de starre ophanging 60 N/m 27 

Tabel 10.2 

De spanning en stoot die de fascia-lata klep 

meer moet weerstaan dan de aortaklep. 

Ns/m 

Ns/m 
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Fig.10.1 :De spanning in a de aortaklep en b de 

de fascia-lataklep als functie van de tijd. 

1 : T.g.v. het vliesflapperen 

2 : T.g.v. de klepsluiting 

3 T.g.v. het drukverschil over de klep 

gedurende de diastole. 

III Het sluitingamechanisme van de aortaklep laat zich als volgt 

verklaren. 

T.g.v. de vertraging van de vloeistof in de aorta wordt de 

druk stroomopwaarts groter. Dit leidt ertoe dat, t.o.v. de 

middellijn N van het vlak tussen aorta en sinus, een krach

tenmoment werkzaam is. Door dit krachtenmoment roteert de 

sinusinhoud om bovengenoemde as N; daar waar het vlies be-

vestigd is draait de sinusinhoud de aorta in. Door deze ro-

tatie wordt het vlies de aorta ingeduwd. 

IV De wervel in de sinus die volgens Bellhouse verantwoorde~ 

lijk is voor de klepsluiting blijkt voor de sluiting van 

secundair belang. 

V Bovengenoemde wervel is echter wel essentieel voor het tegen

gaan van het vliesflapperen, daar hierdoor het snelheids

verschil over het vlies aanzienlijk gereduceerd wordt. 

VI Het onderzoek tot nu toe accentueert dan ook het belang van 

een holte achter ieder prothetisch vlies. 



VII Door de flexibele ophanging van de prothetische vliezen 

kunnen aanzienlijke spanningsreducties worden verkregen. 

10.2 Voortgangsmogelijkheden van het onderzoek. 

Zij zullen per vakgebied worden besproken. 

A Hydrodynamisch. 

a.Het sluitingsmechanisme. 

lU-j 

1. De gevonden verklaringswijze dient met een 3 dimensio

nele sinus experimenteel geverifiëerd te worden. 

2. Daartoe is het nodig dat het theoretische 2 dim. model 

":onder wervel uitgebreid wordt naar 3 dimensies. 

3. Het theoretische 3 dim. model met wervel moet op de 

in H.4.11 genoemde punten verbeterd worden. 

b.Het vliesflapperen. 

1w Het beginverstoringsprobleem dient opgelost te worden. 

Met name welke frekwenties (als functie van de snelhe

den van de vloeistoflagen) versterkt worden. 

2. De invloed van de viscositeit op dit hele gebeuren 

dient nader te worden bekeken. 

3. Het optreden van het vliesflapperen bij de fascia-lata 

klep dient nog experimenteel geverifiëerd te worden. 

B Mechanisch. 

1. De globale schattingen van spanning en stoot zoals ze 

hier gepresenteerd zijn lenen zich voor verfijning 

(bijv. door het overgaan op buigspanningen bij het vlies

flapperen). Uiteindelijk doel is te komen tot locale 

spanningsconcentraties i.p.v. de bovenbeschouwde globale 

spanningen. 

2. De schatting van de verplaatsing van de bevestigingspun

ten van de aortaklepvliezen zal nauwkeuriger worden als 

zij 3 dim. geschiedt en als daarbij de aortawand niet als 



vrij vervormbaar wordt beschouwd. 

3. De bovengenoemde schattingen dienen experimenteel geveri

fiëerd te worden. 

C Medisch. 

1. De hypothese van de verlate klepsluiting kan geverifi

eerd worden door het beschouwen van de fonocardiogrammen. 

Als de klep in aortale positie namelijk later sluit, dan 

vindt er een verschuiving plaats van de 2e t.o.v. de 1e 

harttoon. Zie Hartman (1964). 

2. D.m.v. histologisch onderzoek zal de geïmplanteerde 

fcoscia-lata klep gevolgd moeten worden op afstotings- en 

degeneratieverschijnselen. 
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Appendix 0-1. 

Inhoud van de gedurende het afstuderen gemaakte films. 

1 Het sluitingsmechanisme van de aortaklep 1; Van Steenhoven; 

16 mm; zwart-wit; 5 min; 2-3 dim. model. 

deel 1 Het gedrag van het vlies bij snelheidsveranderingen. 

deel 2 De wervel in de sinus bij stationaire en instationaire 

aorta stroming. 

deel 3 Het vliesflapperen. (H. in 't Zand) 

11 Het sluitingsmechanisme van de aortaklep 11; Van Deventer 

en Sillen; 8 mm; kleur; 10 min; 2 dim.model. 

deel 1 Het stromingsbeeld zonder vlies. 

1 Het bekijken van de hoofdstroom 

2 Het ontstaan van de wervel in de sinus 

3 Plaat~ van uitwisseling tussen hoofdstroom en sinus 

4 Vertraging van de aortavloeistof op t=o sec. 

van 7,2 naar 4,1 cm/s. 

5 Snelheid van de wervel met en zonder vlies 

deel 2 Het stromingsbeeld met vlies. 

1 Het bekijken van de hoofdstroom 

2 Het ontstaan van de wervel in de sinus 

3 Plae.ts van uitwisseling tussen hoofdstroom en sinus 

4 Vertraging van de aortavloeistof op t=o sec. 

van 7,2 naar 4,1 cm/s. 

5 Het stopzetten van de hoofdstroom op t=o sec. 
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deel 3 Het gedrag van het vlies als de sinus afgesloten is 

van de aorta. 

1 Sinus gevuld met water; vertraging van de aorta-

vloeistof van 7,2 naar 4,1 cm/s. 

2 Als 1 ' maar dan de hoofdstroom stopzetten op t=o 

3 Als 1 , maar dan de sinus gevuld met lucht 

4 Als 2, maar dan de sinus gevuld met lucht 

111 Het sluitingsmechanisme van de aortaklep 111, Van Steenhoven, 

8 mm; kleur; 15 min; 2 en 3 dim. model. 

deel 1 De drukgradiënt in de lengterichting. 

deel 2 Het gedrag van de sinusinhoud. 

1 3 dim. aorta met 11 shunt" 

2 3 dim. aorta met sinus 

3 2 dim. aorta met sinus 

4 2 dim. aorta met sinus en met roteerbaar plaatje 

deel 3 Het gedrag van het vlies. 

1 2 dim. aorta met sinus en met roteerbaar plaatje 

2 2 dim. aorta met sinus 

deel 4 De invloed van de geometrie op het gedrag van het vlies. 

1 Boven het vlies is een stilstaande laag met 

variabele hoogte 

2 Boven het vlies is een sinus holte 

lV Het vliesflapperen 1; Van Steenhoven; 

8 mm; kleur; 10 min; 2 dim. model. 

deel 1 Het vliesflapperen. 



A lang vlies 

1 V = 8 cm/s; v1 = 0 cm/s 

2 V = 4 cm/s; v1 = 0 cm/s 

B kort vlies 

1 V = 8 cm/s; v1 = 0 cm/s 

2 V = 8 cm/s; v1 = 0 cm/s; vlies verstoring op 

3 V = 4 cm/s~V = 8 cm/s op t=o; v1 = 0 cm/s. 

deel 2 Invloed geometriefaktoren. 

1 vlies 

2 vlies met verdikte rand 

3 vlies met sinus. 

A.0-3 

t=o 
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Bepaling van de straal van het vlies. 

a.De vliezen raken elkaar in de bevestigingspunten. 

I 
I 

I 

B 

/ 
/ 

Fig.3.1.1 : 
Schets van vlies. 
A :middelpunt van de aorta 
B,D:bevestigingspunten 

A.3-1 

C :kromtemiddelpunt van het vlies 

Opmerking bij fig. 3.1.1: 

De deellijn van een tophoek van een gelijkbenige driehoek 

is tevens de middelloodlijn van de overstaande zijde. Dit 

geldt zowel voor de driehoeken BAD als BCD. Dus AC is de 

deellijn van de hoeken BAD en BCD en staat bovendien lood

recht op BD. 

Br geldt nu 

LABC =-; 3. 1. 1 

Vanwege de aanwezigheid van 3 bevestigingapunten en op 

grond van symmetrie geldt 

of ook 

21r LEAD=-
3 

LBAC = J 
J:J·I.b.v. verg. ).1.1. en 3.1.2b volgt dan 

LACB = ~ 

b 3.1.2 

3.1.3 



I 
I 
f 

Ook geldt 

AB= Ra 

BC = RvD 

Uit verg. 3.1.4 volgt dan in driehoek ABC 

tg ( L ACB)= ~~ 

of ook 
1 Ra 

= Rvd 'f3' 
Dus 

Rvd = V3' Ra 

A.3-2 

a 3.1.4 
b 3.1.4 

3.1.5 

3.1.6 

3. 1. 7 

b.De vliezen snijden elkaar in het middelpunt van de aorta. 

Uit de fig. 3.1.2 volgt dat de omgeschreven cirkel van 

driehoek BAD de straal Rv heeft en de omgeschreven cirkel 

van driehoek BQD de straal Ra heeft. 

--/' ..... 
/ ' 

I 

' 
I 

/ ' / .._ ---

Er geldt 

\ 
I 
I 

I 
I 

AB = AQ = Ra 

Fig.3.1.2: 
Schets van vlies 
E:midden van BD 
Zie ook fig.3.1.1. 

Analoog aan situatie a geldt 

L BAE = 1 
en 

LAEB = ~ = LBEQ 

3.1.8 

3.1.9 

3.1.10 
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Uit 3.1.9 en 3.1.10 volgt nu 

LABE =I 3.1.11 

Uit 

sin ( L ABE)= !~ 
volgt nu m.b.v. 3.1.11 en 3.1.8 dat 

AE = EQ = iRa 

3.1.12 

3.1.13 

Ook geldt dat de driehoeken ABE en QBE de zijde BE ge

meen hebben. M.b.v. verg. 3.1.10 en 3.1.13 volgt dan 

dat de driehoeken ABE en QBE congruent zijn. Hetzelfde 

geldt voor de driehoeken ADE en QDE en dus ook voor de 

driehoeken BAD en BQD. Dit houdt in dat de straal van 

de omgeschreven cirkel van beide driehoeken gelijk is. 

Dus Rv = Ra 3.1.14 
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jl.ppendix 3-2. 

De drukopvang door een anisotroop, homogeen vlies. 

We zullen de drukopvang beschouwen door een vlies waarvoor 

geldt dat de kracht homogeen op de doorsnede van het vlies 

verdeeld i.s, doch waarvoor de spanningen in de lengte- en 

dvrars richting resp.G""t en ()D bedragen. De bij deze richtingen 

behorende kromtestralen zijn resp. Rv1 en RvD. Beschouw nu 

een stuk vlies volgens fig. 3.2.1. Hierin zijn 3 kracht-

componenten te onderscheiden in radiëele richting; nl.: 

6p ct Rv
1 ~ RvD radiaal kracht t.g.v. f:lp 

? :s- (;>(. Rv1 sin -~~ . radiaal kracht t.g.v. <JD _l D . 
2(S_L ~ HvD sin 

. , 
radiaal kracht t.g.v. <J1 2<X 

Voor het krachten evenwicht in radiëele richting moet dus 

gelden: 

dus: 

L\p = ~L 
VL 

Dit is de wet van Laplace , uitgedrukt in lijnspanningen. 

Fig.3.2.1: Een vliessegment met de 

bijbehorende krachten. 
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Appendix 4.1 

Schatting vormingstijd van wervel in de 3 dim. werkelijke 

situatie. 

A. Diffusiepro cessen. 

Dit houdt in dat visceuse energie wordt omgezet 

in de kinetische energie van de wervel. Dus: 

M.b.v. 

Visceuse energie = Kinetische energie 
.1 -2 F • s = 1:ï pus. V 

met F : 

s 

ü: s 
V : 

kracht 

weg 

dichtheid 

gemiddelde snelheid in de sinus 

volume sinus 

F = '1. dua 0 
I dy 

met ? : viscositeit 

ua: snelheid in de aorta 

A.4.1.1 

A.4.1.2 

A.4.1.3 

0 : contactoppervlak tussen sinus en aorta 

tijdinterval 

V = 4-:rR3 ; 0 = 
b 

met R : straal sinus 

resulteert uit verg. A.4.1.2: 

1 R2 du ~ t .1 -2 _IT ,\7· ~. ua.u a=2pus 
3 dy 

We gaan nu uit van de volgende 

a. \7 = 3 10-3 Ns/m2 

b. p = 1050 kg/m3 

c. R = 10-2 m 

d. u= a 1 m/s 

e. 11= s ~· m/s 

numerieke 

A.4.1.5 

A.4.1.6 

gegevens (voor het hQ.c-t): 

A.4.1.7 
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f. dua ua 400 s -1 
dy ~ fR ~ 

Uit verg. A.4.1.7 en A.4.1.6 resulteert: 

A.4.1.8 

Fig.A.4.1 : 

Het aangenomen snelheids-

profiel. 

B.Convectief transport. 

De tijd die nodig is om de wervel door convectieve proces

sen te vormen , is ruwweg de tijd die een vloeistofdeel

tje nodig heeft om één maal rond te gaan in de sinus met 

de snelheid van de vloeistof in de aorta. 

Dus: 

met ótc : tijdinterval 

R straal sinus 

uQ snelheid in de aorta 

M.b.v. numerieke gegevens A.4.1.7 c,d volgt: 

t
0 
~ 0,05 sec. 

Appendix 4.2 

De instationaire Bernouilli vergelijking. 

A.4.1.9 

Voor een stationair, invisceus en rotatie-vrij bewegend 

medium, hetwelk als incompressibel kan worden opgevat, gaat 

de Navier-Stokes verg. over in de Bernouilli vergelijking. 

Zij geldt voor het hele stromingeveld en luidt (zie Vossers 

(1968)): 



A.4-3 
0 2 
~- V + ~ + gh = constant A.4.2.1 

~ 

met V grootte van de totale snelheid van het medium 

e : dichtheid medium 

p : druk 

g : zwaartekracht versnelling 

h de hoogte 

Is de stroming niet stationair dan volgt, zie Stokes (1957), 

uit de Navier-Stokes verg. voor een wederom invisceus,rota-

tie-vrij en incompressibel medium de instationaire Bernouilli 

vergelijking. Zij luidt dan voor het gehele stromingsveld: 

~ + -~ v2 + ~ + gh = constant 

met ~ : snelheidspotentiaal 

t : tijd 

Voor deze snelheidspotentiaal geldt: 

y = grad ~ 

met v : snelheidevector 

Bovenstaande instationaire Bernouilli vergelijking kan 

ook anders geschreven worden. Daartoe gaan we uit van 2 

punten met plaatscoördinaten s 1 en s2• Daartussen wordt 

een weg S aangenomen. De snelheidscomponent langs deze 

weg is us. Voor deze 2 punten geldt dan, op grond van 

verg • .A-.4.2.3: 

en dus ook 

Hierdoor gaat verg. A.4.2.2 over in 
s2 

Ps Ps r s J. v2 J. v2 ghs 0 US ds + "2 + 2 + ghs = -2 + _1 + 
St s2 

~ 2 81 e 81 

A.4.2.6 

1 
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Deze vergelijking geldt voor 2 willekeurige punten in het 

stromingsveld, verbonden door een willekeurige weg s. De 

snelheidscomponent us moet echter langs deze weg gericht 

zijn. De eenvoudigste keuze voor een gedeelte van de aan

genomen weg S is dan ook een stroomlijn, daar hier de betref

fende snelheidscomponent overgaat in de totale snelheid. 

Appendix 4.3 

Uitwerking van het model met sinuswervel. 

X=L 

X= X 

Y_J.x=o 
I 
I 

~ 

I 
I 
I 

I 

De vergelijking voor het vlies is: 

y = h = h + (À -1 ) h x 
x o o L 

Fig.A.4.2 : 

a De gebruikte coördina-

systemen. 

b Weergave van de stroom-

lijnen 1 en 2. 

A.4.3.1 

I Bepaling van de gemiddelde druk aan de aortakant op het 

vlies. 

Achtereenvolgens wordt toegepast: de wet van behoud van 

massa, de instationaire Bernouilli vergelijking en de im-

pulsvergelijking. 

1.De wet van behoud van massa. 

Zij luidt, zie Vossers 81968): 

5 ~~~~di + ~~(y.n) df = o 
&f I F 

Voor de gebruikte symbolen zie par.4.4 



A.4-5 

Deze vergelijking in het 2 dim. model toegepast op het 

gebied begrensd door x=o, x=x, de aortawand en het vlies 

levert: 

è xSx h~ 0 dydx + y~hx 0 ua xdy -
ot x=o y=o\ ~o \ ' 

Uitwerken levert 

ft ~hxdx + ua,xhx - ua,oho = 0 

of ook m.b.v. verg. A.4.3.1: 

u a, x = 1 u - 1 1 + (>.,- 1 ) x a' 0 -:-1-+ r( Àt"'""--1:""\')_x_ 
""L !;'""" 

Voor x=L gaat verg. b A.4.3.4 m.b.v. 

over in: 

u = 1 u - 1 L dÀ 
a,L À a,o À 2 dt 

2.De instationaire Bernouilli vergelijking. 

= 0 A.4.3.3 

a A.4.3.4 

A.4.3.5 

A.4.3.6 

Zie voor de algemene formulering appendix 4.2. Toegepast 

op stroomlijn 1 (zie fig. A.4.2) tussen x=o en x=L kan 

zij geschreven worden 

~ êiua dx + ~ uadua + 
0 Ot 0 

1 2 

als: 
L 

s~ = 0 
0 ~ 

3 

De termen zullen ieder afzonderlijk besproken worden. 

ad 1.Wanneer het integraal en differentiaal teken ver

wisseld mag worden volgt: 

\ Sua dx = S t u dx 
o) ") t ot o\ a 

A.4.3.8 

Voor de bepaling van de integraal maken we gebruik 

van verg. A.4.3.4b en het feit dat ÖÀ geen functie 
"St 

is van x. Dus: 
L L L 

0
\ u a dx = u a, 0 \ ~~....:.1-:""'1'"_ dx - 1 aA \ -:--"'T"T'x"-2~-") d 1+(J\-1)x 21 dt d 1+(>1-1)x 

L r;-

dx 
a A.4.3.9 



= ua,o 1 1 

De integraal r 1 levert: 

r 1 = ~ lnA 
A-1 

De integraal r 2 wordt bepaald door(Ai1)x = p te 

A.4-6 

b A.4.3.9 

A.4.3.11 

:te~1e:~ :~-~aa:2d:: :ve:
3
inf Pt1 p2-1 

dp 
2 (~)3p=O 1+p (A=1)3l p=O p+1 

p=A-1 ~ 
+ J _1 dp 

P=O p+1 

Uitwerken levert: 

I 2 = L3 
3 [1(A-3HA-1) + lnAl 

(H) 2 J 
A.4.3.12 

Uit A.4.3.9, A.4.3.10 en A.4.3.11 resulteert: 
L 

\ u dx = L u lnA -L2 aA (A-1) 2 - L
2 ~ LrJ.. 3 A.4.3.13 d a A- 1 a' 0 4 d t ( A-1) 2 d t (A-1) 

Differentiatie naar de tijd van verg. A.4.3.13 levert, 

daar zowel A als ua een functie van de tijd zijn: ,o 
L 

_§__ \ uadx = L ln~ dua 
0 

+ Lu [<A-1) - A lnAlaA. 
St ~ A-1" dt ' a,o ,\ (A-1Y.Jat 

+ L 
2 

[- 1 A-3 2 - 1 lnA 3] d 
2A + 

4(1\-1) 2(,\-"1) dt2 

+ 

A.4.3.14 

+ L
2 

[- 1J <1'-1) - 2(A-3)i- 1 {0-1) -3A1nA }J1(dA) 2 

4 l CA - 1 ) 3 J 2 ,\ CA - 1 ) 4 IJ d t 

ad 2.Uitvoering van de integraal levert: 
L 

~ ua dua = ~ [u2 a,L - u2 a,o] A.4.3.15 
' 

M.b.v. verg. A.4.3.6 volgt: 

u
2

a 1 = 1 u - 1 Lu aA + L2 f dA) 2 

' ),.,2 a' 0 A 2 a' 0 d t 4 \ 2 \ d t 
A.4.3.16 

zodat resulteert: 
L 

) uadua = 1 ua of 1 -
0 2 , 1_12° 
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ad 3.Deze term levert: 
1 

~ QE = Pa,L- Pa,o A.4.3.18 
0 ~ Ç) 

M.b.v. verg. A.4.3.7, A.4.3.14, A.4.3.17 en A.4.3.18 

resulteert uiteindelijk: 

Pa,o - Pa,1 = 1 u
2 [1 -1] + L lnÀ dua 

p 2 a, o ).,2 ;::::1' dt 'o 
+ 

+ dÀ l-ua,o1 ((À-1) -ÀlnÀ) - ua,o
1J + 

dt À(À-1) 2 2À2 

+ r.ct\\2[1- ~J<À-1) -2<À-3)l - 1
2 

(<À-1) -3ÀlnALJ + 
\ëitJ sÀ2 4 L <À-1) 3 J 2 l À<À-1) 4 J 

+ d
2À [- 1

2 (~-3) - 1
2 

lnÀ J 
dt2 4 (À-1) 2 . 2 (À-1) 3 

3.De wet van behoud van impuls. 

Zoals we in par.4.4 zagen gaat de x-component van deze 

vergelijking voor 2 dimensies over in: 

Ieder der tennen zal nu afzonderlijk worden besproken. 

ad 1.De integraal levert: 

~ ua df = xt y~: ua dxdy = x~o ua hxdx 

b Uitwerken m.b.v. verg. A.4.3.4 levert: 
L 1 

A.4.3.19 

A.4.3.20 

A.4.3.21 

J) ua df = h0 S ua 0 dx -
x=o ' F 

h0 J 1 ~2 ~ dx A.4.3.22 
X=O 2 L dt 

Daar dÀ geen functie·van x is levert dit: 
dt 

A.4.3.23 

Gedifferentieerd naar de tijd resulteert: 

. ~ 6 'u df = 'S:c ~ a 
F 

du 
h L a,o -

0 
dt 

A.4.3.24 
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ad 2.De integraal gaat over in: 

y=hL y=h 
j <~-n) dl = j 2 dy- j 0 2 dy A.4.3.25 u a u aL u a o 
L Y=O 

= 
2 

u a L hL -, 

, 

u 2 h a,o o 

y=o ' 

M.b.v. verg. A.4.3.16 en A.4.3.5 gaat dit over in: 

5 ua (y.n)dl = h0 [ u
2

a 0 (1 -1) + 1
2 

(dÀ\
2

- ua,o
1 ~J 

1 ' ). 4Ä dt J f. 

A.4.3.26 

ad 3.De integraal gaat over in: 

M.b.v. verg. A.4.3.5 gaat dit over in: 

S - p cos(n,x)dp = h [<P - pa) -À(pa,L - Pa0 A.4.3.28 
1 o a,o ~ 

Mob.v. A.4.3.24, A.4.3.26 en A.4.3.28 gaat de wet van 

behoud van impuls A.4.3.20 over in: 

(pa,o- Pa) - À<PL,o - Pa) 

e 
2 2\ = L dua,o - L d A + A.4.3.29 

dt T dt2 

+ 

Ter bepaling van Pa als functie van À, ua,o en Pa,o 

elimineren we Pa 1 uit verg. A.4.3.19 en A.4.3.29 volgens: , 

Pa) -À(Pa,o - PL,o) 
À -1 

Hieruit resulteert een vergelijking volgens: 

+ 
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De bijbehorende coëfficiënten zijn als volgt vereenvoudigd: 

1. Er is gesteld 

met R straal van de sinus 

2. Bovendien is gesteld 

L = J. R 
2 

A.4.3.33 

We zijn er dus nu van uitgegaan dat de lengte van de 

projectie van het vlies op de x-as, benaderd kan worden 

door een constante en wel door de waarde die hij heeft 

op het moment dat À= 1. De maximale fout die hierbij ge

maakt wordt (op het eind van de systole als hx=~-h1 ·> zie 

Bellhouse 1969a) bedraagt 5%. 

3. De term lnÀ wordt als volgt afgeschat: 

De 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

lnÀ = (À-1)- 1 (À-1) 2 + 1 (À-1)3 
2 3 

A.4.3.34 

(À-1) is nl., voor de beschouwde tijden, kleiner dan 

0,5 en zodoende is de maximale afbreekfout altijd kleiner 

dan (À-1) 4 = 0,015, hetgeen overeenkomt met een relatieve 
4 

fout van maximaal 5%. 

Voor de termen ln n zijn echter n+1 termen meegenomen, 
(1\=1) 

doch minimaal 3. De n+1 term is meebeschouwd op grond van 

verg. A.4.3.30. 

coëfficiënten in verg. A.4.3.31 worden dan: 

= - 3 R + .l À R - 1 (À -1 )À R A.4.3.35 
2 4 2 

= À-1 
T 

= ua,o ( 2À2 - 3À + 3) R 
4:>\ 

= 3~~1 9 R2 - llÀR2 
4 40 

= 3 R2 9 À R2 
g -m 



II Bepaling van de gemiddelde druk aan de sinuskant van het 

vlies. 

Hiertoe wordt de instationaire Bernouilli vergelijking 

toegepast op de aangenomen stroomlijn 2 in fig. A.4.2. 

(Zie ook H.4.4). 

De bepaling van het drukverschil wordt in twee stappen ver

ri eh t volgens: 

met Pp : de druk ter plaatse P (zie fig. A.4.2) 

1.Het drukverschil Pp - Pa,o 

De instationaire Bernouilli vergelijking toegepast op het 

gedeelte van de stroomlijn 2 dat in de aorta ligt levert: 

2R 

A.4-10 

Pp - p = + 1 nu2 - 1 nu2 - n \ bua dx 
a, o 2 \ a, o 2 r- P \ 

0
) bt A.4.3.37 

met Up . . snelheid ter plaatse P • 

Het punt P is volgens H.4.1 een stagnatiepunt. Dus: 

Up = 0 A.4.3.38 

De integraal in verg. A.4.3.37 kan beschreven worden als: 
L 

dx = J f; u a dx + 
0 6t' 

2R 

J bua dx = I 1 + I 2 
L öt 

I 1 is reeds bepaald, zie nl. verg. A.4.3.14. 

A.4.3.39 

Wanneer we aannemen dat het stroomlijnenprofiel in de 

aorta weer evenwijdig is na x=L, dan volgt uit de wet van 

behoud van massa: 

ua(x) = ua,o voor x>L 

M.b.v. verg. A.4.3.40 en A.4.3.33 gaat r2 in verg. 

A.4.3.39 over in: 

I2 = ~ 
2 

dua,o dx 
dt 

= 1 R dua,o 
2 ~d..,..t..;;;;..z...;;. 

A.4.3.40 

A.4.3.41 



A.4-11 

M.b.v. verg. A.4.3.39, A.4.3.14, A.4.3.41 en A.4.3.38 

gaat verg. A.4.3.37 over in: 

Pp - Pa,o = 
2
1 u

2 
a,o - dua,o [2R + 3RS- 1 (À-1) + 

~ dt 2 1v 2 
A.4.3.42 

+ 1 (~-1) 2 LJ + dA [- 3 R ua 0 {1~- 1 - 1(À-1)À\l+ 
3 J dt 2 )\ I 2 3 ~ 

+ ( d~) 10 <A -1) aA 2
[ 3 ( 2-~~)J 9 R

2 

4r 4 

+ d2À [ 1 9 a2 - 1 (À-1) 9 a2] 
dt2 b 4 '8' 4 

+ 

Opm.: Bij de bepaling van verg. A.4.3.42 zijn dezelfde 

vereenvoudigingen gemaakt als bij verg. A.4.3.31 

2.Het drukverschil Ps - Pa,o 

Uit de instationaire Bernouilli vergelijking toegepast op 

de stroomlijn 2 in de sinus volgt (m.b.v. verg. A.4.3.38): 

:1 2 
P s - Pp = --:z ~u s - ~ A.4.3.43 

en 

\s Sus dt 
~ t)t 
p 

A.4.3.44 -Ps - Pp =-

Hierbij is gemiddeld over het vlies. 

Voor de uitwerking van verg. A.4.3.44 gaan we uit van de 

snelheidsverdeling in de wervel volgens verg.4.8 uit H.4.2. 

Deze luidt: 

u
2 
s = u'!:,o[ 1-2(~) 2 

+ (~)'" + sin2er (~)4 - 2 (~) 2J] A.4.3.45 

Voor het kwadraat van de gemiddelde snelheid langs het 

vlies vinden we dan: 
-2- R 2 ~-R 2 
u s = S u s(ê=IT) dr + j u s(G=o) dr 

~0--------~----~0~~--------- = 0,645 u2 
R 2R a,o 
j dr + j dr 

A.4.3.46 

0 0 



Voor de integraal in verg. A.4.3.43 wordt aangenomen 

dat het integraal- en differentiaalteken verwisseld mogen 

worden. Bovendien splitsen we hen op volgens: 

A.4-12 

u ds = S [ 3 u ( r = R)R ae + r 3l s TI o s ~ 
A.4.3.47 

r 
hierin is I3 = j us(g =lï) dr als ss< ~ 

r=R 
r 0 

en I3 =j us(S=o) dr + J u (e =1f) dr als ss> ~ s 
r=o r=R 

met N: zoals aangegeven in fig. A.4.3. 

Fig.A.4.3 : 

Positie van N. 

m.b.v. het experimentele gegeven dat de snelheid gericht is 

zoals in fig. A.4.3 is aangegeven, resulteert (m.b.v. 

verg. A.4.3.45): 

A.4.3.48 

Voor het middelen over het vlies van de integraal in verg. 

A.4.3.47 hoeven we alleen de term r 3 te middelen over het 

vlies. 



A.4-13 

Dit geschiedt als volgt: 

met R 

= ~ 
0 

r 3(ss<sN) dr 
R = 0,25 Rua,o 

j dr 
0 

en iR 
= ~ 

0 
~___,"""""'··R,..----- = 0, 91 Ru ." a,o 

S dr 
0 

Dit leidt uiteindelijk m.b.v. verg. A.4.3.48 tot: 

s 
\ s Su d u 
j __§ ds = 2,47 R a,o 
Sp Dt dt 

A.4.3.50 

M.b.v. verg. A.4.3.46 en verg. A.4.3.50 kan verg. A.4.3.44 

als volgt herschreven worden: 

( 1 2 ) du Ps - Pp = - 0,645 2 u a 0 - 2,47 R a,o 
' dt 

~ 
Uit verg. A.4.3.36, A.4.3.44 en A.4.3.51 resulteert 

uiteindelijk de betrekking: 

p 8 - Pa,o = 0,355 i\-u
2
a,o- ~~a,o[ 4,47 R + ~ R{_- j;(À-1) + j(À-1)~ 

+ A.4.3.52 

+ (a'r.'?- [3 <"- -1) -r 2-J.À)lg R
2 

+ at) 10 \ 2 4 -u .J 

+ a2À [1 - 1 (À-1)].2. R
2 

dt2 b '8' 4 



III Door de voorwaarde 

resulteert m.b.v. verg. A.4.3.31 en A.4.3.52 de uit

eindelijke differentiaal vergelijking: 

+ .9l(2-~\ R ua +(~) 2 
9 R

2
[27 1 + :?:1.] 

d t 4À ) . , 0 d t 4 3ö J 40 

d2~ 1 9 R
2 = 0 

dt2 '8" 4 

A.4-14 

A.4.3.54 
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Appendix 4.1 

Schatting vormingstijd van wervel in de 3 dim. werkelijke 

situatie. 

A.Diffusieprocessen. 

Dit houdt in dat visceuse energie wordt omgezet 

in de kinetische energie van de wervel. Dus: 

Visceuse energie = Kinetische energie A.4.1.1 

F l -2 A.4.1.2 • s = :~q) us. V 

met F • kracht • 

s weg 

e = 
dichtheid 

u: s gemiddelde snelheid in de sinus 

V . volume sinus . 
M.b.v. 

F = /· dua 0 A.4.1.3 
dy 

met r-;: visco si tei t 

ua: snelheid in de aorta 

0 . contactoppervlak tussen sinus en aorta . 

tijdinterval 

V = 4TR3 ; 0 = 
b 

met R : straal sinus 

resulteert uit verg. A.4.1.2: 

R2 du ~ l -2 11T . n . ___ê: . u a . u td = 2 p u 
3 I dy s 

We gaan nu uit van de volgende numerieke 

a. \7 = 3 10-3 Ns/m2 

b. p = 1050 kg/m3 

c. R = 10-2 m 

d. u= a 1 m/s 

e. 11 = l m/s s 2 

A.4.1.4 

A.4.1.6 

gegevens (voor het hQ.C"t ) : 

A.4.1.7 
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f. dua ua 400 s -1 
dy %- fR ~ 

Uit verg. A.4.1.7 en A.4.1.6 resulteert: 

A.4.1.8 

Fig.A.4.1 : 

Het aangenomen snelheids-

profiel. 

B.Convectief transport. 

De tijd die nodig is om de wervel door convectieve proces

sen te vormen , is ruwweg de tijd die een vloeistofdeel

tje nodig heeft om één maal rond te gaan in de sinus met 

de snelheid van de vloeistof in de aorta. 

Dus: 

met ~te : tijdinterval 

R straal sinus 

uQ : snelheid in de aorta 

M.b.v. numerieke gegevens A.4.1.7 c,d volgt: 

te ~ 0,05 sec. 

Appendix 4.2 

De instationaire Bernouilli vergelijking. 

A.4.1.9 

Voor een stationair, invisceus en rotatie-vrij bewegend 

medium, hetwelk als incompressibel kan worden opgevat, gaat 

de Navier-Stokes verg. over in de Bernouilli vergelijking. 

Zij geldt voor het hele stromingsveld en luidt (zie Vossers 

(1968)): 
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~ v2 + ~ + gh = constant A.4.2.1 
~ 

met V grootte van de totale snelheid van het medium 

e : dichtheid medium 

p : druk 

g zwaartekracht versnelling 

h : de hoogte 

Is de stroming niet stationair dan volgt, zie Stokes (1957), 

uit de Navier-Stokes verg. voor een wederom invisceus,rota-

tie-vrij en incompressibel medium de instationaire Bernouilli 

vergelijking. Zij luidt 

~ + ~~ v2 + ~ 
dan voor het gehele stromingsveld: 

+ gh = constant A.4.2.2 

met ~ : snelheidspotentiaal 

t : tijd 

Voor deze snelheidspotentiaal geldt: 

y_ = grad ~ 

met y_ : snelheidsvector 

Bovenstaande instationaire Bernouilli vergelijking kan 

ook anders geschreven worden. Daartoe gaan we uit van 2 

punten met plaatscoördinaten s 1 en s 2 • Daartussen wordt 

een weg S aangenomen. De snelheidscomponent langs deze 

weg is us. Voor deze 2 punten geldt dan, op grond van 

verg. .A. 4-.2. 3: 

5o( = u 
~ s 
Ss 

en dus ook 

Hierdoor gaat verg. A.4.2.2 over in 

}_ 2 Ps 

A.4.2.6 

= 2 V + ___ 1 + ghs 
s1 e 1 
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Deze vergelijking geldt voor 2 willekeurige punten in het 

stromingsveld, verbonden door een willekeurige weg s. De 

snelheidscomponent us moet echter langs deze weg gericht 

zijn. De eenvoudigste keuze voor een gedeelte van de aan

genomen weg S is dan ook een stroomlijn, daar hier de betref

fende snelheidecomponent overgaat in de totale snelheid. 

Appendix 4.3 

Uitwerking van het model met sinuswervel. 
I 
I 
I 

I 
X=L Fig.A.4.2 : 

X=X a De gebruikte coördina-

Y__)x=O 
ho 

De vergelijking voor het vlies is: 

y = h = h + (À -1 ) h x 
x o o L 

b 

systemen. 

Weergave van de 

lijnen 1 en 2. 

I Bepaling van de gemiddelde druk aan de aortakant op het 

vlies. 

Achtereenvolgens wordt toegepast: de wet van behoud van 

massa, de instationaire Bernouilli vergelijking en de im-

pulsvergelijking. 

1.De wet van behoud van massa. 

Zij luidt, zie Vossers 81968): 

stroom-

~ §~~di + ~~(y • .!J) df = 0 A.4.3.2 

Voor de gebruikte symbolen zie par.4.4 
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Deze vergelijking in het 2 dim. model toegepast op het 

gebied begrensd door x=o, x=x, de aortawand en het vlies 

levert: 

è xSx h~ 0 dydx + y~hx () ua xdy -
bt X=O y=o\ ~0 \ ' 

Uitwerken levert 

~t ~hxdx + ua,xhx - ua,oho = 0 

of ook m.b.v. verg. A.4.3.1: 

= 1 u - 1 
1+(À-1)x a,o ~1-+~(x~--1~)-x-

"L "L 

Voor x=L gaat verg. b A.4.3.4 m.b.v. 

over in: 

u = 1 u - 1 L aÀ 
a,L À a,o À 2 dt 

2.De instationaire Bernouilli vergelijking. 

= 0 

Zie voor de algemene formulering appendix 4.2. Toegepast 

op stroomlijn 1 (zie fig. A.4.2) tussen x=o en x=L kan 

zij geschreven worden als: 
L 

+ ~ uadua + 

L 

~ 
r 

~' 
au a dx = 0 A.4.3.7 
Ot 0 

1 2 3 

De termen zullen ieder afzonderlijk besproken worden. 

ad 1.Wanneer het integraal en differentiaal teken ver-

wisseld mag worden volgt: 

\ 6ua dx = s r u dx 
o) 'J t öt o\ a 

Voor de bepaling van de integraal maken we gebruik 

van verg. A.4.3.4b en het feit dat ÖÀ geen functie 
'St 

is van x. Dus: 
L L L 

0
\ u a dx = u a, 

0 
\ 1 dx - 1 aA \ ......--r-T=x_2~-._) d ~1-+.,...,(J\r--_"-:1~)-x 21 dt J 1+ 01-1) x 

L ,;--

dx 
a A.4.3.9 
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De integraal r 1 levert: 

r 1 = .!!__ lnÀ 
À-1 

A.4.3.10 

De integraal r 2 wordt bepaald door(Ài1)x = p te 

stellen. :~~-~aat dan over in(:p=~- 1 p=A~~4.3.11j 
!2 = 13 J ~ dp = 13 j p

2-1 dp + j 1 dp 
(~)3p=o 1+p (A=1) 3 p=o p+1 p=o p+1 

Uitwerken levert: 

I 2 = 1 3 
3 [1(À-3)(À-1) + lnAJ 

(A-1) 2 

Uit A.4.3.9, A.4.3.10 en A.4.3.11 resulteert: 
1 

A.4.3.12 

\u dx = 1 u lnA -12 dA (À-;) 2 - L
2 ~ 1nÀ 3 A.4.3.13 J a A-1 a,o 4 dt (A-1) 2 dt Cr-1) 

Differentiatie naar de tijd van verg. A.4.3.13 levert, 

daar zowel À als ua,o een functie van de tijd zijn: 

1 

S \uadx=1ln~ dua 0 +1ua
0
[(À-1) -ÀlnÀJdA 

8t ~ r-1 dt ' ' A (>i-1J':ëfl 

+ L 
2 

[ - 1 À-3 2 - 1 lnÀ 3] d 
2À + 

4(A-1T 2(,\-1) dt2 

+ 

A.4.3.14 

+ L
2 

[- 1J (À-1) - 2(À-3)l- 1 {0-1) -3AlnÀ }J~(dt\) 2 

4 l c.\ -1 ) 3 J 2 À (À -1 ) 4 Ij d t 

ad 2.Uitvoering van de integraal levert: 
1 

~ ua dua = 1 [u2 a 1 - u2 a o] 
0 2 , , 

I 

M.b.v. verg. A.4.3.6 volgt: 

u = 1 u - 1 L u dA + L dA 2 -\ 2 ') 2 
a' 1 ).,2 a, o À 2 a' o d t 4 À 2 ( d t 

zodat resulteert: 
L 

~ uadua = 1 ua 0 r 1 -
0 2 , _""l-

A.4.3.15 

A.4.3.16 
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ad 3.Deze term levert: 
L 

~ ~ = P a,L -Pa, o 
0 ~ Ç) 

M.b.v. verg. A.4.3.7, A.4.3.14, A.4.3.17 en A.4.3.18 

resulteert uiteindelijk: 

Pa,o - Pa,L = 1 u2 [1 - 1] + L lnÀ dua 
p 2 a,o )\2 "A-'1 dt ,o 

+ A.4.3.19 

+ M l-ua, o1 ((À -1) -ÀlnÀ) - ua, o
1 J + 

dt Á(À-1) 2 2À2 

+ (<1\\2(.1- 1
2 

J<À-1) -2<À-3)l - 1
2 

f<À-1) -3ÀlnALJ + 
:cit) 8À2 4 l (À-1) 3 J 2 L À(À-1) 4 J 

+ d
2À [- 1

2 
(À-3) - 1

2 ln~ J 
d t 2 4 (À -1 ) 2 . 2 (À -1 ) 3 

3.De wet van behoud van impuls. 

Zoals we in par.4.4 zagen gaat de x-component van deze 

vergelijking voor 2 dimensies over in: 

Ieder der tennen zal nu afzonderlijk worden besproken. 

ad 1.De integraal levert: 

~ ua df ~1 J: L 
ua dxdy = ~ ua hxdx 

X=O 

b Uitwerken m.b.v. verg. A.4.3.4 levert: 
L 

A.4.3.20 

A.4.3.21 

h
0 
J 1 z2 dÀ dx A.4.3.22 

X=O 2 L dt 

Daar dÀ geen functie·van x is levert dit: 
dt 

Gedifferentieerd naar de tijd resulteert: 

6 \\, u df = 
'St JJ a 

F 



ad 2.De integraal gaat over in: 

= 
2 

u a,L hL -

y=h 
2 \ 0 2 

u a L dy - J u a o dy 
' y=o ' 

u 2 h a,o o 

M.b.v. verg. A.4.3.16 en A.4.3.5 gaat dit over in: 

A.4-8 

~ ua (~.n)dl = h0 [ u
2

a 0 (1 -1) + 1
2 

(dÀ)
2

- ua,o
1 ~J 

' ). 4I dt À 

A.4.3.26 

ad 3.De integraal gaat over in: 

M.b.v. verg. A.4.3.5 gaat dit over in: 

S - p cos(n,x)dp = h [<P - pa) -~(Pa,L - Pa0 A.4.3.28 
1 o a,o ~ 

Mob.v. A.4.3.24, A.4.3.26 en A.4.3.28 gaat de wet van 

behoud van impuls A.4.3.20 over in: 

(pa,o- Pa) - À(PL,o - Pa) 

e 
2 2\ 

= L dua,o - L d A + A.4.3.29 
dt T dt2 

+ 

Ter bepaling van Pa als functie van À, ua,o en Pa,o 

elimineren we Pa 1 uit verg. A.4.3.19 en A.4.3.29 volgens: , 

Pa) -À(Pa,o - P1,o) 
À -1 

Hieruit resulteert een vergelijking volgens: 

+ 
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De bijbehorende coëfficiënten zijn als volgt vereenvoudigd: 

1. Er is gesteld 

met R : straal van de sinus 

2. Bovendien is gesteld 

L =,."i R 
2 

A.4.3.33 

We zijn er dus nu van uitgegaan dat de lengte van de 

projectie van het vlies op de x-as, benaderd kan worden 

door een constante en wel door de waarde die hij heeft 

op het moment dat À =1. De maximale fout die hierbij ge

maakt wordt (op het eind van de systole als hx=rah1 ;zie 

Bellhouse 1969a) bedraagt 5%. 

3. De term lnÀ wordt als volgt afgeschat: 

De 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

ln À = (À -1) - 1 (À -1) 2 + 1 (À -1) 3 
2 3 

A.4.3.34 

(À-1) is nl., voor de beschouwde tijden, kleiner dan 

0,5 en zodoende is de maximale afbreekfout altijd kleiner 

dan (À-1) 4 = 0,015, hetgeen overeenkomt met een relatieve 
4 

fout van maximaal 5%. 

Voor de termen ln n zijn echter n+1 termen meegenomen, 
C\-1) 

doch minimaal 3. De n+1 term is meebeschouwd op grond van 

verg. A.4.3.30. 

coëfficiënten in verg. A.4.3.31 worden dan: 

= - l R + lÀ R- 1 (~-1)ÀR A.4.3.35 
2 4 2 

= À-1 
T 

= ua,o ( 2À
2 

- 3À + 3) R 

411 

= 3À-1 9 R2 - _g:[~R2 
8A 4 40 

= 3 R
2 - _2À R2 

s ~c.L 



II Bepaling van de gemiddelde druk aan de sinuskant van het 

vlies. 

Hiertoe wordt de instationaire Bernouilli vergelijking 

toegepast op de aangenomen stroomlijn 2 in fig. A.4.2. 

(Zie ook H.4.4). 

De bepaling van het drukverschil wordt in twee stappen ver

richt volgens: 

Ps - Pa,o = (ps - Pp)+(pp - Pa,o) 

met Pp : de druk ter plaatse P (zie fig. A.4.2) 

1.Het drukverschil Pp - Pa 
0 , 

De instationaire Bernouilli vergelijking toegepast op het 

gedeelte van de stroomlijn 2 dat in de aorta ligt levert: 

2R 

Pp - Pa,o = + 1 f'lu2 - 1 nu2p - n \ bua dx 
2 ~ a,o 2 ~ ' o) ~ 

met up : snelheid ter plaatse P. 

Het punt P is volgens H.4.1 een stagnatiepunt. Dus: 

Up = 0 

De integraal in verg. A.4.3.37 kan beschreven worden als: 
L 

dx = J Sua dx + 
0 -n 

2R 

J Sua dx = r 1 + r 2 
L öt 

r 1 is reeds bepaald, zie nl. verg. A.4.3.14. 

Wanneer we aannemen dat het stroomlijnenprofiel in de 

aorta weer evenwijdig is na x=L, dan volgt uit de wet van 

behoud van massa: 

ua (x) = ua,o voor x>L 

M.b.v. verg. A.4.3.40 en A.4.3.33 gaat r 2 in verg. 

A.4.3.39 over in: 

12 =I 
2 

dua,o dx = 1 R dua,o 
d t 2 -=-d t~--

A.4-10 
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M.b.v. verg. A.4.3.39, A.4.3.14, A.4.3.41 en A.4.3.38 

gaat verg. A.4.3.37 over in: 

Pp - Pa,o = 
2
1 u

2 
a,o - dua,o [2R + 3Rf- 1 (À-1) + 

~ dt 2 ~ 2 
A.4.3.42 

+ 1 (À -1) 
2 LJ + M [- l. R u a 0 {1À - 1 - 1 (À -1 )À\J+ 

3 J dt 2 x ' 2 3 ~ 

+ (J ~ <A-1) a,A2[ + 

Opm.: Bij de bepaling van verg. A.4.3.42 zijn dezelfde 

vereenvoudigingen gemaakt als bij verg. A.4.3.31 

2.Het drukverschil Ps - Pa,o 

Uit de instationaire Bernouilli vergelijking toegepast op 

de stroomlijn 2 in de sinus volgt (m.b.v. verg. A.4.3.38): 

~ 2 
P s - Pp = -2 ~u s - ~ A.4.3.43 

en 

=- A.4.3.44 

Hierbij is gemiddeld over het vlies. 

Voor de uitwerking van vèrg. A.4.3.44 gaan we uit van de 

snelheidsverdeling in de wervel volgens verg.4.8 uit H.4.2. 

Deze luidt: 

u28 = u'!.,o[ 1-2(~) 2 
+ (~)4 + sin2e~(~)4- 2(~)2J] A.4.3.45 

Voor het kwadraat van de gemiddelde snelheid langs het 

vlies vinden we dan: 
-2- R 2 
u s = j u s (é=IT) dr + 

0 
R 
j dr + 
0 



Voor de integraal in verg. A.4.3.43 wordt aangenomen 

dat het integraal- en differentiaalteken verwisseld mogen 

worden. Bovendien splitsen we hen op volgens: 

A.4-12 

u ds = Ö [3 u (r = R)R d6 + r 3l s n o s ~ A.4.3.47 

r 
hierin is I3 = S us(g =l\) dr als ss< ~ 

r=R 
r 0 

en I3 =j u (S=o) dr + J u (e =ir) dr s s 
r=o r=R 

met N: zoals aangegeven in fig. A.4.3. 

Fig.A.4.3 : 

Positie van N. 

M.b.v. het experimentele gegeven dat de snelheid gericht is 

zoals in fig. A.4.3 is aangegeven, resulteert (m.b.v. 

verg. A.4.3.45): 

Voor het middelen over het vlies van de integraal in verg. 

A.4.3.47 hoeven we alleen de term r 3 te middelen over het 

vlies. 
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Dit geschiedt als volgt: 

en 

Dit leidt uiteindelijk m.b.v. verg. A.4.3.48 tot: 

s 
\

8 &u d u j __§ ds = 2,47 R a,o 
Sp öt dt 

A.4.3.50 

M.b.v. verg. A.4.3.46 en verg. A.4.3.50 kan verg. A.4.3.44 

als volgt herschreven worden: 

( 
1 2 ) du p

8 
- Pp = - 0,645 2 u a,o - 2,47 R a,o 
~ ~ 

Uit verg. A.4.3.36, A.4.3.44 en A.4.3.51 resulteert 

uiteindelijk de betrekking: 

+ dÀ I u \- !À+ 1 + 1 (À -1 ) ~IJ 3 R 
dt l Ä' 0 l 3 J J 2 

+ A.4.3.52 

+ (dÀ\
2 [..L <f- -1) -r 2-1A)~.2 R

2 
+ dt) 10 \ 2 4 

"""4X 

+ d
2À [ 1 - 1 (À -1)] .2 R

2 

dt2 ö E 4 



III Door de voorwaarde 

resulteert m.b.v. verg. A.4.3.31 en A.4.3.52 de uit

eindelijke differentiaal vergelijking: 

(4,22- 0,5~) R dua 0 + (0,645- 1) i u
2 

a 0 dt I À J 

+ aA ( 2-y.._ \ R ua +(dÀ) 2 
9 R

2
[27 1 + '?:1__] 

dt 4À ) . , 0 dt 4 3ö ~ 40 

a2,À 1 9 R
2 = 0 

dt2 'B' 4 

A.4-14 

A.4.3.53 

A.4.3.54 

f/ '.-. 



Appendix. 

w 
Schatting van k voor het vlies in de 2 dimensionale op-

stelling. 

Uit film 4 deel 1 volgen de volgende gegevens: 

I Bij een snelheidsverschil van 

V = 0,05 ± 0,004 

ontstaat in het vlies een uitwijking waarvoor geldt: 

T = 10 + 0,7 sec. met T . de trillingstijd . 
A = (23 + 6).10-2 m met A de golflengte 

Over een afstand van ll x = (8 + ) -2 0,5 .10 m neemt de am-

plitude een faktor 2 ± 1 toe. 

Gedurende een tijdinterval vanQt = 9,0 + 0,5 sec. neemt 

de amplitude een faktor ~ ± 1 toe. 

Als we nu stellen dat de uitwijking in het vlies te be-

schrijven is door: 

u = C e-k2x ew2t cos (k
1
x - w

1 
t) 

dan volgt uit bovenstaande gegevens dat: 

w1 = o,63 + o,o5 s -1 

k1 =27 + 7 m -1 

k2 =-9 + 3 m -1 

l>-2 = o,o6 + 0,02 s -1 

Hiermee is uitwijking op C na bepaald. 

A.6-1 

Nog even een opmerking over de absolute fouten. De grote 

fout in k 1 wordt veroorzaakt door het feit dat de golf

lengte nog een functie was van de tijd. De fout in k2 en 

w2 verkrijgt die grootte vanwege de e-machten in de mathe

matische formulering van de uitwijking van het vlies. 

De fout in de snelheid wordt veroorzaakt doordat deze 

snelheid niet ten alle tijden constant bleef. 



A.6-2 

M.b.v~ de numerieke waarden voor k 1, k2 ,uJ 1 enw2 kunnen 

we nu ook de numerieke waarde voor het quotiënt bepalen~ '()1. ·. 
vJ W1+i~ k 1 W1 +k2~ i(k 1w2-k2w1) 

k = k1+ik2 = k12+k22 + k12+k22 

Dit levert: 
~: 2,0 x 10-2 + i 0,9 x 10-2 

k 

M.b.v. de foutentheorie volgens Beun (1970) kunnen we 

nu de absolute fout in beide gedeelten bepalen. We stel-

Voor de absolute fout in beide terrnen volgt dan: 

IJ. f - b f 1 ll k + 'à f 1 [l k 2 + s f 1 ~~WA I + ~ f 1 I'J \J 2 
1 - ~k 1 ç: .LI OK 1 ok2 ów1 è)\.0 2 

en 

hierin is: 

L\f 1 ,6f2 ,6k 1 ,6k2 ,L~W1 ,6w2 de absolute fout in resp. 

f1, f2' k1' k2,\.01,w2. 

M.b.v. de numerieke waarden voor w1,k1,l02 , k2 en hun ab-

solute fouten volgt dat: 

6f1 = 0,6 • 10-2 

f:..f2 = 0,7 10-2 

Zodoende volgt voor de verhouding tussen enk dat: 
\.0 k = (2,0 + 0,6).10-2 +i (0,9 + 0,7).10-2• 

II Geheel analoog volgt bij een snelheidsverschil van 

V = 0,09 ± 0,008 m/s 

dat er in het vlies een uitwijking ontstaat waarvoor geldt: 

T = 3,8 + 0,2 s 

À= (17 + 4) 10-2 m 

Over een afstand van 6x = (9,5 + 0,5) 10-2 neemt de ampli-
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tude een faktor 2 ± ; toe. 

Gedurende een tijdinterval van 3,8 + 0,2 s neemt de ampli-
6 1 tude een faktor 4 ± 4 toe. 

Hieruit resulteert uiteindelijk geheel analoog aan I: 

CJ1 1 '67 + 0,08 -1 = s 

k1 =37 + 10 -1 m 

k2 7,5 + 2,4 -1 = m 

w2 0,11 + 0,05 -1 = s 

en 
w 

10-2 0,9) 10-2• k = (4,0 + 1 '0) + i ( 1, 1 + 
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Appendix 7.1 

Bepaling van de plaats van het "vrije" uiteinde van de 

centrumlijn van de vliezen als de bovenrand gespannen is. 

Er wordt gesteld dat de lengte van de bovenrand van één 

vlies ongeveer 2]xRa is, met Ra de straal van de aorta. 

Immers dan kunnen de 3 vliezen de aorta in zijn geheel 

afsluiten; zie appendix 3.1b. Uit deze appendix blijkt 

bovendien dat in fig. A~7.1a AE = EQ = iRa. M.b.v. 

de stelling van Pythagoras volgt dan BD = 2BE = iz-RaV3' • 
.. ..--- --...... 

/ " 
/ Aorta \ 

A 

x=1, 

B~~~ 
x=o 

a b 

Fig.A.7.1: Schematische weergave van een vlies 

a: Bovenaanzicht 

b: Vooraanzicht. 

We stellen verder dat: 

1. de vliezen 1,5 cm hoog zijn (zie H.1.2) 

R 
Q 
D 

2. de straal van de aorta 1 cm bedraagt (zie H. 1. 2) 

3. de bovenrand in de gespannen fase de vorm heeft zoals 

geschetst in fig. A.7.1b 

4. de uitwijking van het "vrije" uiteinde I van de cen

trumlijn heeft een amplitude u die klein is t.o.v. Ra. 

(Uit de film van H .. i.n 't Zand volgt u=O, 14 Ra) 

5. IQ -= ED QH_L IQ 

Uit de stelling van Pythagoras volgt dan: 

IR2 = RQ2 + IQ2 + u2 

( 

i 21ï - \ 2 2 ( V3'3 R J 2 2 
2 3 1i..a) = RQ + 2 J + u 
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Bieruit volgt dat RQ ~tRa ~ iî·, 5 cm 

Het "vrije" uiteinde bevindt zich dus dan op xt.:::::1 cm. 

A:rmendix 7. 2 

De drukopvang door de vliezen t.g.v. het vliesflapperen. 

Voor de drukopvang in fig. A.7.2 wordt uitgegaan van de 

wet van Laplo,ce volgens: 

/jp = <fL 
Rvl.J 

+ Cfn 
RvD 

·.Ie definiëren hierbij de kromtestralen arbitrair als po-

sitief als het vlies bol staat, dus 

[\p = p' - p 

met p,p' de druk boven resp. onder het vlies. 

1, 5 

Fig. A. 7.2 

De spanningen in 
Z==O 

het vlies. 

Z=+Z1 

We zullen nu de beide kromtestralen Rv1 en RvD bepalen. 

1. De lengte richting. 

Voor de kromtestraal kan men volgens Adamsen (1967) 

stellen: 

~vL = ~:iA 1+ (~f f 
Voor kleine uitwijkingen gaat dat over in: 

1 S2u 
Rv1 = ~x2 

Daar we Rv1 positief definiëerde als het vlies bol staat 
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( d. vr. z. 
S2 

als u2 < 0) geldt: 
bx 

Hv1 == 

M.b.v. u = C e-k2x ew2t cos (k 1x-w
1
t) resulteert 

~:~ = -(k1
2-k2 

2 ) u + k 1k 2 C e-k2x eW2t sin(k1x-W1t) 

Voor k2 << k 1 gaat dit over in 

~2u 2 2 
bx2 == -(k1 - k2 ) u 

of ook 

2. De dwars richting. 

Als het vlies in de dwars richting een cirkelvorm heeft, 

dan kunnen we in de driehoek AED (zie fig. A.7.3) stellen: 

Hieruit resulteert 
z 2 

RvD == 1 
2u 

Fig.A.7.3: 

Het vlies in de 

dwarsrichting. 

onder de aanname u << 

A 

Opm.: Volgens de film van H.in 't Zand is u maximaal gelijk 

aan 0, 16 z 1 • 

De vret van Laplace is dus te herschrijven volgens 

!:.p = p'-p =<Y"L (k12- k22) u +CJD 2u 
2 

z1 
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Appendix 8.1 

Bepaling van de omtrek van de sinuswanden. 

We gaan daartoe uit van fig. A.8.1. 

( 

~ 
Fig.A.8.1 : Doorsnede van de 

f I aortaklep,met een 

sinus. 

Volgens het gegevene is 

AB = AD = BQ = QD = Ra, 0 

De driehoeken ADD en BQD zijn dan ook congruent daar de 

3 zijden gelijk zijn •. Dit impliceert dat: 

LBQD =LEAD 

Daar er drie bevestigingspunten aanwezig zijn geldt: 

BAD = 2 3 
De omtrek van een sinuswand is dus: 

L = ( 2iT - L BQD) R = ( 2\1 - 2
3 11) R a,o a,o 

Appendix 8.2 

Bepaling van de hoek ~ • 

We gaan uit van fig. A.8.2. 

/ 

Fig. A.8.2 I 
\ A 

\ 

" 

Doorsnede van de 
I I aortaklep met een 

vlies 

Vanwege de aanwezigheid van drie bevestigingspunten 



geldt ook hier: 

L BAD 21T 
=3 

Voor het lijnstuk BF geldt dan: 

BF = Ra sin \\ 
3 

en BF = R sin i\J 
VD 

Daar echter 

volgt 

Hieruit volgt 

R = 1 ~35 Ra 
VD 

sin Tl 
sin i~= 3 

1,35 

i {0 = 0 , 2 12 Tl en ~ = 0 , 4 2 41\ • 

Appendix 8.3. 

Bepaling van het verband tussen (fv en (J vn 
<Ss en <Js • 

D 

/ 

I 
1 
\ 
" ......_ 

a 

~-

E 1 
\ 

"' '--... 

b 

en tussen 
<r~:n 

t;', a; 

Fig.A.8.3 :Situatieschets van~ het vlies en b van 

de sinuswand. 

A. ö-2 

Vanwege de aanwezigheid van drie bevestigingspunten geldt: 

L 2-, BAD = 3 \ 
Uit fig. a A.8.3 volgt dan: 

LABF = ~ 

en 

L lï ..:l 
FBE = 2 - 2 ~ 



De hoek Ó is dus 

~ ïï \1 + ..l.{l. \1 

0 = 2- 2 2 ~- 'b = 

Dus: r:sv =GvD cos d = () vD cos (i~-;) 

Evenzo volgt uit fig. A.8.3b 

Dus: 

( 1N l\ 
() = 2"" - b 

()s = <J s cos b = (j s cos ( itX - 16) 
D D 

Appendix 8.4. 

Oplossing van het stelsel vergelijkingen. 

De vergelijkingen zijn: 

1,35 

Ra sin~ 

4 IT R 
3 a,o = ( 2ï\ - \: · ) R 

s 

Substitutie van 8.10 in 8.9 levert: 

1,35 85 
90 

sin (i <A) 

sin 1L 
3 

cos (0,0452\\) = cos (ict.- ;) 

lil.b.v. cos(~-~)= cos 0( cos~ +sin Cf.. sin~ gaat 

dit over in: 

1, 53 = i\JY cotan ( -fz<X ) + i 

Hieruit resulteert 

~<A = 0 , 2 2 3\\ , CA = 0,446 

Dit gesubstitueerd in verg. 8.11 levert: 

R = 0,86 Ra s ,o 

A. ö-3 

8.9 

8.10 

8.11 

Na sub st i tut ie van de waarden voor 0\ en R in verg. 8.10 s 
re sul teert: 

Ra = 0,64 R a,o 


