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Samenvatting

Met behuip van een 5mW He-Ne-laser zijn snelheidsmetingen verricht aan een
vergroot 2-dimensionaal model van de halsslagadervertakking. oit is gedaan
vaar zowel een stationaire ais een instationaire stroming waarvan de
Reynolds-getallen in redelijke overeenstemming waren met de fysiologische
situatie. De resultaten van deze snelheidsmetingen zijn vergeleken met
numerieke veorspellingen, berekend met het eindige elementenmethode pakket
AFEP. Ter ondersteuning van dit onderzoek is vaar het stationaire geval oak
een visualisatiestudie v2rricht.
uit de resuitaten bIijkt dat de numeriek voorspeide snelheden voor zowel
het stationaire ais het instationaire geval goed overeenstemmen met de
gemeten waarden. Bij een verklaring voor de verschiIIen tU3sen het numeriekc
en experimentele snelheidspatroon, speelt het optreden van 3-dimensionale
effekten een belangrijke rol. Oat met deze effekten rekening meet worden
geheuden, werd naast de snelheidsmetingen ook bevestigd door de
visualisatiestudie
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Inleidinq

Om vroegtijdige detectie van atherosclerose mogelijk te maken, is onderzoek
gewenst naar de te verwachten veranderingen in het stromingsgebeuren bij
kleine vernauwingen van de halsslagader. Bij dit onderzoek spelen zowel
experim~ntele

metingen als numerieke voorspellingen een belangrijke rol.

In diL afstudeerwerk zijn met behulp van de laser-doppler techniek
snelheidsmetingen uitgevoerd aan een stationaire en instationaire stroming
in een vergroot 2-dimensionaal model van de halsslagadervertakking. Bij de
berekeningen is gebruik gemaakt van het eindige elementenmethode pakket
AFEP. Om een eerste indruk te krijgen van het stromingsgebeuren in de
vertakking is, voor het stationaire geval, een visualisatiestudie verricht.
Hierbij is gebruik gemaakt van de kleurstof-injectie methode.
In hoofdstuk 2 wordt de diskretisatie van de Navier-Stokes-vergelijking
besproken V00r zowel het stationaire als het instationaire geval en wordt
kort ingegaan op de stabiliteit van het numerieke oplosproces voor
tijdafhankelijke differentiaalvergelijkingen. Hoofdstuk J

ge,~ft

een

beschrijving van de meetopstellin'j en de gebruikte meetmethoden am de
stroming te visualiseren en de snelheden te meten. Het numerieke model van
de halsslagadervertakking wordt behandeld in hoofdstuk 4. De resultaten voor
de stationaire stroming worden in hoofdstuk 5 gepresenteerd, vaar de
instationaire stroming in hoofdstuk 6. Tenslotte komen in hoofstuk 7 nag
enkele conciusies aan de orae met be trekking tot de experimentele en
numerieke resultaten.

---_._----- -_._-----

-22 Eindige elementenmethode bi; stromingsproblemen
2.1 Inleiding
Van de Navier-Stokes-vergelijking Zl]n verschillende formuleringen bekend,
zoals de snelheid-druk formulering, de stroomfunctie-vorticiteit formulering
en de stroomfunctie formulering (Taylor e.a., 1973). Iedere schrijfwijze
heeft met betrekking tot de numerieke analyse ZlJn eigen voor- en nadelen.
In geval van benadering met stroomfunctie en vorticiteit worden het aantal
vergelijkingen en het aantal onbekenden in 2 dimensies teruggebracht van 3
(u,v,p) naar 2 (w,f) ten opzichte van de snelheid-druk benadering. Wanneer
uitsluitend van de stroomfunctie gebruik wordt gemaakt, resteert er slechts
een vierde orde differentiaalvergelijking met een onbekende (f). Bij dit
onderzoek is uitgegaan van de snelheid-druk formulering. Deze schrijfwijze

is het meest inzichtelijk omdat er met de relevante fysische grootheden.zelf
wordt gewerkt. Nadeel is dat een gekoppeld stelsel vergelijkingen moet
worden opgelost maar door invoering van een boetefunctie-parameter kan toch
een zeer effektief rekenproces bewerkstelligd worden (Segal, 1981).
Bovendien lijkt de aldus verkregen methode bruikbaar te zijn bij de overgang
van 2 naar 3 dimensies, terwijl stroomfunctie en vorticiteit uitsluitend in
het 2-dimensionale en rotatie-symmetrische geval op eenvoudige wijze tot
reductie van het aantal variabelen leiden.
Eerst zullen in dit hoofdstuk de diskretisatie van de stationaire
(Navier-)Stokes-vergelijking en de boetefunctiemethode beknopt worden
behandeld en zal het element dat daarbij gebruikt wordt, worden besproken.
Daarna voIgt de diskretisatie van de instationaire Navier-Stokesvergelijking en wordt even stilgestaan bij de stabiliteit van het numerieke
oplosproces voor instationaire differentiaalvergelijkingen.
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Voor een stationaire stroming van een incompressibel medium met te
verwaarlozen stationaire traagheidskrachten, luiden de wet van behoud van
impuls en massa (Schram en Smulders, 1980):
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de dichtheid van het medium, f i de i-de component van de uitwendige
belastingsvector per massa-eenheid, u j de j-de component van de snelheid en
Q

0ij de Cauchy-spanningstensor. Voor Newtonse media is de spanningstensor
gedefinieerd als (Batchelor, 1979):
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(2.2)

met p de hydrostatische druk, 6ij de Cronecker-delta en n de dynamische
viscositeit. Invullen van deze constitutieve relatie in vergelijking (2.1)
levert de Stokes-vergelijking.
Een probleem is goed gesteld als de oplossing eenduidig is en een kleine
verandering in de randvoorwaarden resulteert in een kleine verandering in de
oplossing (v.Ran e.a., 1979). Dit betekent voor de vergelijkingen (2.1) dat
op heel de rand r van het gebied

Q

twee randvoorwaarden voor de snelheid of

de spanning nodig zijn (v.Steenhoven, 1982). Deze moeten in twee
onafhankelijke richtingen worden voorgeschreven. Het is dan ook niet toegestaan om in een punt van de rand bijvoorbeeld en de normale spanning en de
normale snelheid voor te schrijven. De toegestane randvoorwaarden zijn dus:
u. of o .. n.
1.

1. J

J

voorgeshreven op rand r in
twee onafhankelijke richtingen

(2.3)

-4Om de vergelijkingen (2.1) op te lossen wordt het gebied Q waarbinnen een
oplossing gezocht wordt, verdeeld in elementen:

• 'snelheidspunten'

.n

x 'drukpunten'

figuur 2.1:verdeling van het gebied Q in elementen
Ieder element bevat een aantal 'snelheidspunten' en 'drukpunten'. Voor een
constructie van benaderingsoplossingen voor ui en p nemen we aan dat deze te
benaderen zijn met een lineaire combinatie van basisfunkties:
N
u.h (x,y) = 1: U. lP· (x,y)
1
n=1 in in

i=1,2

M
Ph (x,y) = 1: Pm lllm(x,y)
m=1

(2.4)

Door de structuur van de basisfunkties van het in dit onderzoek gebruikte
"

element, stelt de grootheid Uin de i-de component voor van de snelheid in
'snelheidspunt' n en Pm de druk in 'drukpunt' m. In de benaderingsoplo3sing
voor u. worden de snelheidscomponenten in aIle 'snelheidspunten' onbekend
1

verondersteld. Na het opstellen van de totale matrix-vector-vergelijking
wordt het aantal vergelijkingen gereduceerd door het invullen van de
Dirichlet randvoorwaarden.
Om het stelsel vergelijkingen (2.1) om te zetten in een stelsel lineaire
vergelijkingen wordt de methode van Galerkin toegepast. Hiertoe wordt de
Stokes-vergelijking vermenigvuldigd met de weegfunkties lPik (k=1,N) en de
continuiteitsvergelijking met

~k

(k=1,M). Hierna worden de vergelijkingen

geintegreerd over het gebied Q en vervolgens partieel geintegreerd.
Tenslotte worden voor u en p de bovenstaande benaderingsoplossingen
i
ingevuld. Er ontstaat dan het volgende oplosbare stelsel van 2N+M Galerkinverge l i j kingen:

--

. -------------.........
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de kinematische viscositeit, O.. =0. ,/Q en P =P /Q. In het verdere
1)
1J
m m
verloop zu11en de dakjes boven de symbo1en 0 en p worden wegge1aten. In
matrix-vorm kan dit stelse1 geschreven worden a1s:
met

v=~/Q

LIl = Q

(2.6)

met 5 de diffusie-matrix (2Nx2N):

k=1,
1=1,

,N
,N

i,j=1,2
met L de divergentie-matrix (Mx2N):
i

Lk1

= -JQ

aljlU
IjJ

k

oX i

dQ

k=1, ... ,M
1=1, ... ,N
i=1,2

met f de kracht-vector (2Nx1):
T
1 2
i
f = (f f)
Fk = J filJlikdQ
Q

k=1, ... ,N
i=1,2
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met

~

de randspanning-vector (2Nx1):
.
2
~
Bk = f [ a·. n . ql . kd r
r j=1 ~J J ~

k=1, ... ,N
i=1,2

Met

~

de snelheid-vector (2Nx1):
i

Uk =U ik

k=1, ... ,N
i=1,2

en met

de druk-vector (Mx1) met componenten Pk (k=1,M).

~

2.2.2 Boetefunktiemethode
------------------------De hierboven beschreven methode voor de discretisatie van de Stokesvergelijking en de continuiteitsvergelijking is de zogenaamde direkte
methode. Het grote voordeel van deze methode is dat de snelheidscomponenten
en de druk direkt berekend worden zonder numerieke differentiatie waardoor
geen verlies aan nauwkeurigheid optreedt. Een groot nadeel is echter dat er,
vanwege het feit dat de druk onbekenden niet in de continuiteitsvergelijking voorkomen, nullen verschijnen op de hoofddiagonaal van de
totale matrix waardoor partial pivoting moet worden toegepast. Hierdoor
neemt de rekentijd enorm toe.
De hieronder beschreven boetefunctiemethode (Segal, 1981) he eft dit
nadeel niet doordat de verqelijkingen voor snelheid en druk ontkoppeld
worden. Dit gebeurt door de continuiteitsvergelijking te vervanqen door een
relatie tussen u en p m.b.v. een zeer grote parameter a. De
i

continuiteitsvergelijking ziet er dan als voIgt uit:
2

au.

r --l = £

. 1ox.

J=

J

a

(2.7)

De gemaakte aanname voor de relatie tussen ui en p is in zoverre te
rechtvaardigen dat voor a ~ ., vanwege de eindige waarde van de druk in het
gehele gebied, nog steeds overal aan de continuiteitsvergelijking wordt
voldaan. Voor de Stokes-vergelijking is het aantoonbaar dat de oplossing van

-7het boetefunctiesteisel voor toenemende waarde van a naar die van het
oorspronkelijke steisel convergeert (Reddy, 1982). Door eerst Galerkin toe
te passen op vergeIijking (2.7) en deze vervolgens te substitueren in
vergeIijking (2.5) ontstaat het stelsel:

= aD -1 L!!

£

(2.8)

met D de druk-matrix (MxM) met componenten:

=J

D(i,j)

Q

~.~.dQ
1 J

i=1, ... ,M
j=1, ... ,M

Hiermee zijn de vergeIijkingen voor snelheid en druk ontkoppeid en wordt een
aanzienIijke besparing in rekentijd gehaaid. Een nadeel van deze methode is
de aanwezigheid van een grate parameter a in de vergeIijkingen. Indien a te
groat wordt gekozen, kan de matrix in het Iinkerlid van de eerste
vergeIijking van (2.8) bij het oplossen singulier worden (v.Steenhoven,
1982), terwiji bij een te kleine a de berekeningen onnauwkeurig worden omdat
niet meer voldaan wordt aan de continuiteitsvergelijking. Meestal wordt a zo
gekozen dat vaar het hele gebied Q geIdt: 10 3 < alp ( 10 9 .
f~f~~_~~Y!~~:§~9~~~:Y~~2~!!i~!Q2

De Stokes-vergelijking is geidig voor stromende'media met te verwaarlozen
stationaire traagheidskrachten. Wanneer deze krachten niet te verwaariozen
zijn, luiden de impuls- en massavergelijkingen:
2

[

. 1

J=

2
[

. 1

J=

.nu.
.

J

au.

ax.

1

J

= Q.
f

1

ao ..

2

+ [
.

J=

1

~

ax.

i=1 ,2

impulsvergeIijking

J

aQu.

ax.J = 0

-=-..l

continuiteitsvergelijking

(2.9)

InvuIIen van de constitutieve vergeIijking (2.2) in de impulsvergeIijking
Ieidt tot de Navier-Stokes-vergelijking. Hierin komen de niet-lineaire
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convectieve termen u.3u./ax. voor waardoor het noodzakelijk is het stelsel
J

1

J

vergelijkingen iteratief op te lossen. Bekende iteratieve methoden zijn de
Newton-iteratie en de Picard-iteratie. Voor een beschrijving van de Picarditeratie en een numerieke vergelijking met de Newton-iteratie, wordt
verwezen naar appendix A1. Het grote voordeel van de Newton-iteratie is dat
zij kwadratisch convergeert, tegenover lineaire convergentie van de Picarditeratie (v.d.Vosse,1984). Bij de Newton-iteratie wordt uitgegaan van:
I+1

u.

1

= u.1I

+ liu.I

(2.10 )

1

met ou~ « u~ en I de i-de iteratieslag. Hiermee wordt, met verwaarlozing
1
1
van de termen 0(0 2 ) de niet-lineaire term:
2
[

j=1

I+1
u.
J

au.I+1

_1_

ax.

J

a I+1
au.I
2
I+1
_1
I~
[
u.
= [ u .. a
x. + j=1 J 'ax.
j=1 J
J
J
2

I
I aU i
[
u··aj=1 J x.J
2

(2.11)

Diskretisatie van (2.11) vol gens de methode van Galerkin geeft:
(2.12)

. I
N1 il! )
k

= [

N

2 I
alJlil
[U . Jlp. lp'k a dQ
p=1 j=1 JP Q JP 1
Xj

k=1,

,N

1=1,

,N

i=1,2
N
[

p=1
k=1,

N

1=1,

N

i=1,2

De gelineariseerde Navier-Stokes-vergelijking en continuiteitsvergelijking
luiden dan vervolgens in diskrete vorm:
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(2.13 )
Als beginschalting voor het iteratie-proces kan de Stokes-oplossing worden
genomen. Voor grote Reynolds-qetallen waarbij de stationaire traaqheidskrachten de viskeuze krachten sterk overheersen, kan echter vanwege de
slechte beqinschattinq het iteratie-proces divergeren. In dat qeval kan het
probleem beter eerst opgelost worden voor een kleiner Reynolds-getal en
vervolgens kan dan deze oplossinq gebruikt worden als beqinschatting voor
het iteratie-proces bij grotere Reynolds-getallen. Als afbreekcriterium voor
het iteratie-proces kan het maximale verschil tussen twee opeenvolgende
oplossingen dienen.
De snelheden en drukken kunnen voor bovenstaande vergelijkingen weer
ontkoppeld worden m.b.v. de boetefunktiemethode. Ook voor deze
vergelijkingen heeft Reddy (1982) aangetoond dat voor toenemende waarde van
de boetefunctieparameter

0

de oplossing van het boetefunctestelsel naar die

van het oorspronkelijke steIseI convergeert.
~~~~~_~~E_~~~29!~~~~~~9~_~;2~~~!~:g~y!~~~_~!~~~~~

Om de (Navier-)Stokes-vergelijking te diskretiseren, moet het gebied Q
opgedeeld worden in elementen. Ret in dit onderzoek qebruikte element is het
zogenaamde gemodificeerde Crouzeix-Raviart element met 7 'snelheidspunten'
en 1 'drukpunt'. Dit element is afgeleid van het 'gewone' Crouzeix-Raviart
element.

'snelheidspunten'
o :' drukpunt
X :

I

fiquur 2.2:het Crouzeix-Raviart element
Op element-niveau kunnen de benaderingen voor u. en p geschreven worden als:
1

-10h
u. =
1

7

r U.in ljI.in (x,y)

uitgebreid kwadratisch

n=1

ph =

P7~1(x,y)

+ 22 1
ax 7

~2(x,y)

+ Q21
oy 7

~3(x,y)

lineair

(2.14)

met 14 onbekenden voor de snelheid en 3 voor de druk. Hierin zijn de
basisfunkties gelijk aan:
lpin= A.1 (211..1 -1 ) + 3r.. 1r.. 2A3
lpin= 4A1A2A3(1/Ai_3-3)
lp. = 27r.. A A
1 2 3
in
1
~1 =

1 iii 3
4 i i i 6

i=7

= x 1-x 1,7

~2

~3 = x 2-x 2 ,7

(2.15)

waarin Ai de barycentrische coordinaten voorstellen van een punt binnen het
element (v.Steenhoven, 1982). In de gediskretiseerde (Navier-)Stokesvergelijking komen eerste afgeleiden van de basisfunkties voor de snelheid
vaor. Dit betekent dat ze per element een-maal continu differentieerbaar
moeten zijn. De basisfunkties vaar de druk daarentegen warden niet
gedifferentieerd in de gediskretiseerde vergelijkingen en het is daarom
voldoende dat ze per element continu zijn. Als de basisfunkties vaor de
snelheid ook nag continu zijn in het gebied Q, wordt de eindige elementenbenadering conform genoemd en geldt:

[ f (0 - Oh)2 dQ ]0.5 i C.6x k+1

(2.16)

Q

°

met
de exacte en oh de benaderde oplossing voor snelheid of druk, 6x de
maximale zijde van een element in het gebied Q, k de graad van de
basisfunkties en c een constante die afhangt van een groot aantal faktoren,
zoals onder andere de kleinste hoek van het element.
Het hierboven beschreven Crouzeix-Raviart element is conform met een
uitgebreid kwadratische benadering voor de snelheid en een lineaire
benadering voor de druk. Toepassing van vergelijking (2.16) levert dan een
nauwkeurigheid voor de snelheid O(6x 3 )en voor de druk O(6X 2 ).

-11Door de continuiteits- en Navier-Stokes-vergelijking op element-niveau te
beschouwen en door de specifieke structuur van de basisfunkties voor de
druk, is het mogelijk om de snelheidsonbekenden en de drukafgeleiden in het
zwaartepunt (7) uit te drukken in de snelheidsonbekenden op de rand.
Hierdoor ontstaat een element met zes knooppunten voor de snelheid en een
voor de druk. Dit element is het zogenaamde gemodificeerde Crouzeix-Raviart
element en heeft nog 12 onbekenden voor de snelheid en 1 voor de druk.
Hierdoor treedt t.O.V. het 'gewone' Crouzeix-Raviart element een
aanzienlijke reductie op van het steisel zander dat de nauwkeurigheid
verslechtert. Voor een beschrijving van het effekt van de modificatie op de
matrix-vector-vergelijking wordt verwezen naar v.Steenhoven (1982).

-122.3 Instationaire stroming
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Tot nu toe waren snelheden en drukken onafhankelijk van de tijd. Wanneer dit
niet het geva1 is, 1uiden de impuls- en continuiteits-verge1ijking:

Q

AU.
au.
2
_1
_1
[
gu.
=
+
at
J ox.
j=1
J

2
[

j=1

2 00 ..
--..1..l
[
+
ax.
1
j=1
J

i=1,2

Qf.

au.

~

ox. = 0

(2.17)

J

Als benadering voor de snelheid en de druk stel1en we nu:
N
h
[
u.(x,Y,t)
U. (t)
=
1
1n
n=1

lp.

1n

(x,y)

i=1,2

M

h

P (x,y,t) =

[

P

m=1

(t)
m

~l

(x, y)
m

Diskretisatie van het stelsel vergelijkingen (2.17) m.b.v. de methode van
Galerkin levert de volgende matrix-vergelijkingen op:

LQ

=Q

(2.18)

met M de massa-matrix (2Nx2N):
k=1, ... ,N
1=1, ... ,N
i=1,2
en met N(Q)Q de niet-lineaire diskretisatie van de convectieve term. De
tijdsafgeleiden van de snelheid kunnen worden benaderd met de a-methode. A1s
we hierbij uitgaan van de vergelijking:

-----_._--------

..

._---_._-------~-------------~-,----
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dan geldt voor de benadering:
!J.n+1

- !J.n

~t

met: i

8

=1

A

(2.20)

n 1
= 8 1 + + ( 1-8) in

oi 8 i 1
-fn = -f(nflt)

Specifieke waarden voor A zijn:
8 = 0

Euler-expliciet (rechterlid 1 op het 'oude' niveau)

8 = 1

Euler-impliciet (rechterlid 1 op het 'nieuwe' niveau)

R =0.5:

Crank-Nicholson

Voor lineaire vergelijkingen Zl]n Euler-expliciet en -impliciet beiden O(flt)
nauwkeurig en Crank-Nicholson 0(flt 2 ). Door de 8-methode toe te passen op het
stelsel (2.18) ontstaan de matrix-vergelijkingen:

(2.21)
Hierin komt nag de niet-lineaire convectieve term N(!J.

n+1

)!J.

n+1

voor. Om het

steisel vergelijkingen op te kunnen lassen, moet deze term gelineariseerd
worden. Voor de stationaire Navier-Stokes-vergelijking is dit gedaan m.b.v.
de Newton-iteratie (2.12):

Voor een instationair probleem moet voor elk tijdstip nflt dit iteratieproces herhaald worden tot een bepaalde nauwkeurigheid is behaald. Voor de
eerste iteratie-slag op tijdstip (n+1)flt geldt:

_._-----_._-----_. __._--_._.-.----_._._-_._..

,,_._--~-~--~

.. _'------.-...---_._--'-----"---

.. ,--~.--_ .. ~-.~-- ~----_.-,..---_._'-_._
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Als de tijdstappen

~t

klein genoeg zijn waardoor de verschillen in de

oplossing op twee achtereenvolgende tijdstippen klein blijven, dan is een
Newton-slag voldoende am een bepaalde nauwkeurigheid te behalen. Hierdoor
wordt een iteratie-proces overbodig en kan de oplossing ~n+1 op tijdstip
(n+1)~t in een slag bepaald worden uit ~n mits ~t klein genoeg is. Invullen

van (2.22) in (2.21) geeft:

(2.23)
Oak hier geldt dat snelheid en druk' ontkoppeld kunnen worden m.b.v. de

boetefunktiemethode. Voor £n en £n+1 kan dan geschreven worden (2.8):

(2.24)
Invullen van bovenstaande vergelijkingen in (2.23) geeft een vergelijking
waaruit direkt ~n+1 berekend kan worden. Achteraf kan £n+1 bepaald worden
met (2.24).
2.3.2
Stabiliteit
----------------Om de tijdsafgeleide in de Navier-Stokes-vergelijking te diskretiseren, is
gebruik gemaakt van de a-methode. Om beter te kunnen begrijpen wat de
invloed is van a bij het oplossen van deze vergelijking, beschouwen we het
volgende stelsel lineaire differentiaalvergelijkingen van de eerste orde
(v.d.Vosse, 1984):
~ = A~ + 1

----------_._._-_._-~-_

(2.25)

..

_------.---

-15met A een NxN matrix met reele componenten die aIleen van de tijd afhangen.
Als wordt verondersteld dat A N onafhankelijke eigenvectoren heeft, bestaat
er een niet singuliere matrix S met complexe coefficienten waarvoor geldt
(Veltkamp en Geurts, 1980):
AS

= SA

(2.26)

met A = diag(A 1 ,·· "AN) een diagonaalmatrix waarin A1 , .. "A N de eigenwaarden
zijn van A. Het steIsel differentiaaIvergeIijkingen wordt stabiel genoemd
wanneer een eindige fout

~

in de beginoplossing ll(t O) resulteert in een
eindige fout ~(t) in de oplossing ll(t) voor aIle t. am de stabiliteit van
het stelsel differentiaalvergelijkingen (2.25) te onderzoeken wordt
verondersteld dat:
- II is de oplossing van (2.25) met ll(t O) = llO
- r is de oplossing van (2.25) met r(tO) = llO +

~O

met ~ een kleine verstoring van llO' Wanneer we voor ~ definieren:
= Sa dan kan met vergelijking (2.25) en (2.26) voor a de

~

=r

- II

n

differentiaalvergelijking
= Aa worden afgeleid met beginvoorwaarde aCtO) =
S-1~ _
Omdat A een diagonaalmatrix is, geldt voor de componenten van a:

nc.

i=1, ... ,N

(2.27)

met als oplossing:

Als voor stabiliteit van (2.25) L eindig moet blijven voor aIle t dan moet
dat ook gelden voor a en dus moet:
i=1, ... ,N

(2.28)

-16Deze eis voor de eigenwaarden A. van A voIgt direkt uit het steisel
1

differentiaalvergeIijkingen v66r tijddiscretisatie. am dit stelsel numeriek
op te lossen moeten oak nog de tijdsafgeleiden worden gediskretiseerd. Ook
deze diskretisatie Ieidt tot een

e~s

voor de eigenwaarden A.. Bij toepassing
1

van de 8-methode voor het diskretiseren van de differentiaalvergelijkingen
n•

= An

voIgt:
(2.29)

met nn

= n(t n ).

Voor stabiliteit is het noodzakelijk dat de norm van de

zogenaamde versterkingsmatrix kleiner is dan een (Veltkamp en Geurts, 1980).
Oat wil zeggen:

I I [I - SMA] -1 [I + (1 - 8)MA] I Ii'! < 1

(2.30)

N

n
n
( [ IG. ·1 ). Er geldt dus lin Iii'! Iin-ililinoll, hetgeen
i
j=1 1,J
-u
duidt op een uitdempen van de beginverstoring. Omdat A een diagonaalmatrix
is, kan voorwaarde (2.30) oak geschreven worden als:

met IIGII

= max

1+(1-8)A.6t
-1

< c.1 <

1

1

met

Ais de matrix A in vergelijking (2.25) symmetrisch is dan zijn er N
onafhankelijke eigenvectoren en zijn oak aIle eigenwaarden re~el (Wiskunde
30, 1979). Het stabiliteitsgebied kan dan weergegeven worden als functie
van 8 en Aict. Gezien voorwaarde (2.28) is dit in figuur 2.3 aIleen voor
negatieve eigenwaarden gedaan .

..

_..

_._----_..

_~--------.

-_._--- .._..
,

. , •.

__

._-----_...
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figuur 2.3:stabiliteitsgebied ais functie van 8 en A.At
1
Uit figuur 2.3 bIijkt dat voor 0 i 9 < 0.5 de oplossing van (2.25)
voorwaardelijk stabiel is en voor 0.5 i 9 i 1 onvoorwaardelijk stabiel. In
onderstaande figuren is c.1 weergegeven ais funktie van A.4t
voor 8=0.5 en
1
9= 1:
c\.

e :&0.. 5

1

...- - - - - - - + - - - 1 0

4-=====:::::"'_~O

R~(A;At)

-1

-1

figuur 2.4:factor c i ais functie van Ai 4t voor 9=1 en 8=0.5
Voor grote negatieve eigenwaarden van de matrix A kunnen we verwachten dat
fouten in de beginoplossing langzaam uitdempen en oscilleren voor het geval
Crank-Nicholson (9=0.5) is gebruikt en snel uitdempen voor Euier-impliciet
(8=1). De figuren zijn afgeleid voor lineaire differentiaalvergeIijkingen
(2.25) waarvan de matrix A N onafhankelijke eigenvectoren en reele negatieve
eigenwaarden bezit. Aan deze eisen voldoet de gediskretiseerde StokesvergeIijking. Vaor de Navier-Stokes-vergelijking is dat niet het geval, maar
ook voor die situatie geldt een soortgeIijke problematiek.

-183 Het experimentele model
3.1 Inleiding
De halsslagadervertakking heeft een gecompliceerde geometrie. Zij bestaat
uit een hoofdtak, de communis, die zich niet symmetrisch splitst in twee
takken, de interna en de externa. Het begin van de interna wordt gekenmerkt
door een verwijding, de bulbus. De interna leidt naar de hersenen,het oog en
het reukorgaan, de externa naar de schedelwand, het gelaat en de kaak.
Op basis van een groat aantal rontgenfoto's is door Bharadvaj e.a. (1981)
een gemiddelde geametrie van de halsslagadervertakking bepaald. Onderstaande
figuur geeft deze geometrie met de bijbehorende karakteristieke afmetingen.
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figuur 3.1:de halsslagadervertakking
Bharadvaj e.a. (1981) vermeldt bovendien als gemiddelde waarden voor de
volumestromen door de communis,de interna en de externa respectievelijk 500
ml/min, 350 rnl/min en 150 ml/min. Deze verhouding van de volumestromen door
de takken is niet constant in de tijd en varieert daarnaast van persoon tot
persoon. Uitgaande van een kinematische viscositeit van 3,5.10- 6 m2 /s voor
het bloed en een diameter van 8.10- 3 m voor de communis, geeft dit een
gemiddeld Reynolds-getal in de communis van 380. Omdat de volumestroom niet
constant is in de tijd, kan het Reynoldsgetal echter oplopen tot 1200
(Bharadvaj e.a.,1981).

-----~-_._--,--------~---_._---'-----------._---_.--._--.

-19Figuur 3.2 geeft de volumestroom in de communis als functie van de tijd
gemeten bij een persoon van 21 jaar oud (Bharadvaj e.a., 1981). Bij een
hartslag van 60 slagen per minuut is gedurende 0.6 s de volumestroom
redelijk constant en varieert sterk gedurende 0.4 s.
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figuur 3.2:volumestroom door de communis als functie van de tijd
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3.2 De meetopstelling
~;.~;.!_~!2~~~~!!

In verband met de visualisatie experimenten en de grootte van het
meetvolume van de gebruikte laser-doppler opstelling is gekozen voor een
analyse van de stroming in een vergroot 2-dimensionaal model van de
haisslagadervertakking. Het 2-dimensionaal zijn van het model is essentieel
omdat dat vooralsnog aIleen tot de numerieke mogelijkheden behoort. Ter
voorkoming van 3-dimensionale stromingseffekten mag dan oak de hoogtebreedte verhouding van het model niet te groot zijn. In deze studie is
gekozen voor een 2.5 maal vergroot model, waarbij de hoogte-breerlte
verhouding 1/6 was. Voor de relatieve afmetingen van het model werden de
data van Bharadvaj uit figuur 3.1 gebruikt.
Figuur 3.3 laat de plaats zien van het model van de vertakking in een
gedeelte van de meetopstelling. Het meetkanaal wordt begrensd door een
buffer- en overloopvat, en is geheel vervaardigd van perspex-platen. Het
stromende medium, water, komt via een diffusor in het middengedeelte van het
buffervat. Oit gedeelte bestaat uit een gelijkrichter, enkele zeven en een
rustgebied, die er voor zorgen dat nag aanwezige wervels worden afgebroken.

0.8[rrt1

:f~

o

e

z R

C3

C2

figuur 3.3:een gedeelte van de meetopstelling, D:diffusor, G:geIijkrichter,
Z:zeven, R:rustgebied, C3:3D-contractor, C2:2D-contractor,
B:bovenwand van de drie takken, V:voorwand van de drie takken

-21Na een rustgebied passeert het water een 3- en een 2-dimensionale
contractor. Deze contractoren zorgen ervoor dat het vlakke stromingsprofiel
van het water na het rustgebied, vlak blijft tot in het meetkanaal.
De lengte van de communis is zodanig gekozen dat een vlak stromingsprofiel zich in z-richting volledig kan ontwikkelen voor het de vertakking
bereikt. Deze inlaatlengte voor een stationaire stroming is afhankelijk van
het getal van Reynolds en de hoogte van het kanaal volgens (Schlichting,
1979) :
L.In 1 ,5 t~0,04.Re.H

(3 . 1)

Een instationaire stroming kunnen we opgebouwd denken uit een' stationair en
een oscillerend stuk. Voor het stationaire gedeelte kan dan (3.1) weer
worden toegepast. Voor een oscillerende stroming kan de inlaatlengte ruw
afgeschat worden met (v.Dongen en v.Steenhoven, 1982):
L.In I ,osc ~1,1.U max Iw

(3.2)

met U
de maximale gemiddelde snelheid en w de circelfrequentie. Voor het
max
Reynolds-getal voor de stationaire metingen werd 710 genomen. Voor de
instationaire metingen is het gemiddeld Reynolds-getal ongeveer 600,
Umax =1,75.10- 2 m/s en w=0.7 rad/s (par. 3.2.2). Invullen in bovenstaande
vergelijkingen met als hoogte van het kanaal 20 mm geeft een stationaire
ontwikkellengte van 0.56 m en een oscillerende van 0.03 m. De gekozen waarde
van 0.8 m lijkt voldoende lang am de stroming zowel voor het stationaire als
het instationaire geval volledig tot ontwikkeling te brengen.
Oak de lengten van de uitstromingen, interna en externa, zijn zo gekozen
dat de stromingen in hoogterichting volledig zijn ontwikkeld voor ze het
overloapvat bereiken. Beide takken hebben een open verbinding met het
overloopvat, waardoor de volumestroomverhouding door de takken geheel
bepaald wordt door de geometrie van de vertakking en de druk vooraan in de
communis.

-22-

figuur 3.4:schematisch overzicht van de qehele meetopstelling, V1,V2:
voorraadvaten, F:flowmeter, R:regelaar, A en C:afsluiters, B:buffervat,
M:rneetkanaal, O:overloopvat, P:pomp
Figuur 3.4 geeft een overzicht van de volledige meetopstelling. Omdat
voorraadvat V1 in contact staat met de buitenlucht, is de temperatuur en
daarmee de viscositeit van het water niet constant. Hiermee moet rekening
worden gehouden bij de bepaling van het Reynolds-getal (par.3.2.2). Tijdens
een meting verandert het niveau van het water in voorraadvat V1 nauwelijks,
waardoor de drukval over het meetkanaal naqenoeg constant blijft. Met behulp
van regelaar R en afsluiter A wordt de volumestroom gevarieerd in de tijd.
De afsluiter voert dan een op- en neergaande beweging uit tussen een
maximale en minimale stand. Met afsluiter C kan de gemiddelde volumestroom
gevarieerd worden.
~~~~~_Q~_~~~~~!~g_Y~~_~~!_~Q9~!

In de werkelijke situatie, zie par. 3.1, varieert het Reynolds-getal:
Re=U.L
v

(3.3)

met U de gemiddelde snelheid, L een karakteristieke lengte (bijv. de
diameter) en v de kinematische viscositeit, tussen ongeveer 200 en 1200. Het
was aanvankelijk de bedoeling om de stationaire metingen te verrichten bij

-23een Reynolds-getal van 1000. Bij deze waarde echter kwamen relatieve
fluctuaties in de snelheid voor van ongeveer 5%. Waarschijnlijk werd de
stroming bij dit Reynolds-getal al een beetje turbulent. Om deze reden zijn
de stationaire metingen verricht bij een lager Reynolds-getal (710), waarbij
de snelheden veel minder varieerden. Door de afmetingen van het kanaal en de
relatief lage viscositeit van water bedroeg de daarmee corresponderende
maximale snelheid ongeveer 5.10- 2 m/s.
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figuur 3.5:Reynolds-getal als functie van de tijd voor de instationaire
metingen
Bij de instationaire metingen werd het Reynolds-getal gevarieerd tussen
ongeveer 300 en 800. Figuur 3.5 qeeft het verloop weer. Dit verloop wijkt
sterk af van een sinus, terwijl afsluiter A weI een sinus beschreef tussen
zijn maximale en minimale stand. Moqelijke oorzaken van deze nietlineariteit in de overdracht tussen afsluiterbe~eginq en volumestroom zijn:
- de niet-lineariteit in de overdracht tussen afsluiterbeweging en
doorstroomoppervlak.
de niet-lineariteit in de overdracht tussen doorstroomoppervlak en
volumestroom.
Ook kan wrijving een rol spelen bij het optreden van de fluctuaties in het
Reynolds-getal.
Het Reynolds-getal bij zowel de stationaire als de instationaire metingen
werd aan het begin van het experiment ingesteld door de snelheid te meten in
de top van het parabolisch snelheidsprofiel ~n de communis. Deze snelheid is
niet gemeten m.b.v. een ijkmeting maar door de doppler-frequentie, bepalend
voor de snelheid, af te lezen van de tracker. De nauwkeurigheid waarmee deze

---

._-----.~---------

-24doppler-frequentie kan worden afgelezen is ongeveer 1 kHz op een range van
40 kHz. Het Reynolds-getal voor de instationaire metingen werd ingesteld bij
een maximaal geopende afsluiter A. Door instelfouten en het verloop van de
viscositeit tijdens een meting (temperatuursinvloeden) is het Reynolds-getal
niet voor aIle metingen hetzelfde. Een schatting voor deze fout wordt
gegeven bij de presentatie van de stationaire en instationaire metingen.
Omdat de temperatuur van het water niet constant is (par. 3.2.1),
varieert ook de kinematische viscositeit (1,0.10- 6 m2 /s bij 20°C,
2
1,3.10- 6 m /s bij 10°C). Om een samenvoegen mogelijk te maken van de diverse

experimentele resultaten is de verandering van de viscositeit steeds
meegenomen bij de instelling van het Reynolds-getal en bij de presentatie
van de snelheidsprofielen. In het laatste geval werden de snelheden
geschaald volgens:

vgeschaald = Vexp .v 0 Iv exp

met v

o

= 10 -6 m2 Is

Een tweede schaling betreft de tijdschaal. Dit gebeurt met het Strouhalgetal, gedefinieerd als:
(3.4)
met f de frequentie van de instationaire volumestroom, L een karakteristieke
Iengte en U de gemiddelde snelheid. Uit (3.3) en (3.4) voIgt voor de
verhouding van de frequenties bij de metingen en in de halsslagader (Lh=D h ,
L =H ):
m m

(3.5)

Omdat de stroming in de halsslagader slechts varieert over een periode van
2
0.4 s (par. 3.1), wordt gerekend met f =2.5 Hz. Met v =3,5.10 -6 mis,
D =8.0
h
h
h
mm en Hm=20 mm voIgt uit (3.5) voor de periodetijd Tm:

--

--_.---_._-------_.-.-..

_-----------_._--- --._----_._-.---........

~~~~.

-25T =O,0875.10- 4 /v sec
m
m

(3.6)

in m2/s. De periodetijd is dus afhankelijk van de watertemperatuur en
wordt ingesteld met behulp van regelaar R (fig. 3.4). De fo~t die gemaakt
wordt bij het instellen van de periodetijd en het verloop van de periodetijd
tijdens een meting, wordt voor beide grootheden geschat op 1%. Iedere
periode bestaat uit 40 tijdstappen en dit aantal is ruim voldoende am de
vierde harmonische nog te kunnen bepalen. Uit (3.6) voIgt voor de frequentie
van deze vierde harmonische bij een watertemperatuur van 10°C (v =1,3.10- 6
met v

m

2

m /s):

-_._----._--- ._--------

m

-263.3 Meetmethade
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am een eerste indruk te krijgen hoe de stroming zich gedraagt in het 2dimensionale model van de halsslagadervertakking is aIleen voar het
stationaire geval de stroming gevisualiseerd. M.b.v. een perfusiepomp, een
injectiespuit en een zeer dun gekromd buisje werd kleurstof (ecoline) in het
kanaal geinjecteerd (fig. 3.6). De plaats van injectie was ongeveer 0.3 m
voor het vertakkingspunt. Deze positie werd gekozen omdat enerzijds bij een
kleinere afstand de verwachte verstoringen in het snelheidsprofiel, ontstaan
door de aanwezigheid van het buisje, minder kans krijgen om uit te dempen,
terwijl anderzijd's bij een 'grotere afstand problemen kunnen optreden met het
visualiseren van de stroomlijnen in de buurt van de wand omdat de stroming
op de injectieplaats dan nog niet volledig ontwikkeld is. Ook wordt in het
laatste geval de invloed van de zwaartekracht op de ecoline-lijnen grater en
zal door diffusie vervaging van de Iijnen optreden.

boven aQn zicht

-zYQQYl4icht

figuur 3.6:opstelling am stroming te visualiseren
In eerste instantie is bij het inbrengen van de kleurstof gebruik gemaakt
van een buisje dat uit twee delen bestond. Het eerste deel, vanaf de
injectiespuit tot vaor de bocht, had een diameter van 2 mm, het tweede deel
een diameter van van 0.8 mm. Doordat het eerste deel zich in de top van het
snelheidsprofiel bevond, was het Reynolds-getal betrokken op de lokale
diameter van het buisje ongeveer 110. Er ontstonden toen wervels achter het
buisje die de stroomlijnen verstoorden. Daarna is gekozen voor een buisje
met een overall diameter van 0.7 mm. Het Reynolds-getal betrokken op deze

-27diameter is dan ongeveer 40 en er waren nu geen zichtbare verstoringen van
de stroomlijnen waarneembaar.
Omdat het soortelijk gewicht van ecaline grater is dan van water, is
geprobeerd de ecoline te vermengen met een lichtere vloeistof. Dit leverde
echter problemen op vanwege de geringe verschillen in soortelijk gewicht en
de slechte menging van de vloeistoffen. Om deze reden is de ecoline
tens lotte verdund met water in een verhouding van 1 op 20. Toch had de
zwaartekracht nog een zichtbare invloed op het verloop van een ecoline-lijn
en deze invloed werd groter naarmate de snelheden afnamen (langere
verblijftijd). De ecoline-lijnen bij de visualisatieresultaten zullen dus
iets afwijken van de werkelijke stroomlijnen maar zijn naar verwachting toch
goed bruikbaar om een indruk te krijgen van het stromingsgebeuren.
Om de visualisatie vast te leggen, is gebruik gemaakt van foto's en
video. Bij het fotagraferen is met een klein diafragma gewerkt om een zo
groat mogelijke scherptediepte te krijgen. Hierdoor blijven ook de contauren
van het kanaal nog gaed zichtbaar. De snelheid waarmee de ecoline in de
stroming werd geinjecteerd, varieerde tens lotte van angeveer 1.10- 3 mls in
de buurt van de wand tot 4.10- 3 m/s in het midden van het kanaal.
~~~~~_§Q~±h~!g~~~t!Qg~Q

De snelheden zijn gemeten met een laser-doppler anemometer werkend volgens
de referentiebundel methode met voorwaartse verstrooiing van het licht
(Neven,1982). Het optische gedeelte van de verwerkingsapparatuur bestaat uit
een 5 mW He-Ne-laser met vaste lens, een roterend raster, twee verplaatsbare
lenzen, en een fotodiode (figuur 3.7). Het roterend raster splitst de
laserbundel o.a. in een hoofdbundel met frequentie f O en een
referentiebundel met frequentie f O + f . Hierin is f O de oorspronkelijke
1Y
frequentie van het laserlicht (4,8.10
kHz) en f v de voorverschuivingsfrequentie (819 kHz), veroorzaakt door het roteren van het raster. De
hoofdbundel bevat 90% van de lichtintensiteit van de oorspronkelijke bundel,
de referentiebundel 2%. Door verstrooiing en interferentie van de twee
bundels staat tenslatte aan de uitgang van de fotodiode een wisselspanning
met een frequentie gelijk aan f v plus of min een dopplerfrequentie f d
(Neven, 1982). De frequentie f d is een maat voor de x-component van de
snelheid van de vloeistof in het snijvolume van de hoofdbundel en de
referentiebundel. Dit snijvolume is een ellipsoide van 0.5 mm lang en 0.05

-28mm breed en haag. Met behulp van de frequentie f v kan de richting van de
snelheid worden bepaald.
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figuur 3.7:het optische gedeelte van de laseropstelling
L:laser,L1-L2-L3:1enzen,R:raster,FD:fotodiode
Het optische gedeelte is in

z~Jn

geheel gemonteerd op een 3-dimensionale

traverseerinrichting, die in x-,y- en z-richting op 0.01 mm nauwkeurig kan
worden ingesteld. Het optische gedeelte kan ook geroteerd worden om de y-as
waardoor het mogelijk is axiale snelheden te meten in de interna en externa.
Bij snelheidsmetingen dicht bij de boven- of onderwand van het kanaal
(afstand kleiner dan 0.25 mm) ontstaan problemen omdat de relatief dikke
hoofdbundel (diameter in het snijvolume ongeveer 0.5 mm) reflekteert aan de
wanden. De wandcoordinaten zijn bepaald door aan de hand van het snel
verslechterende signaal in de buurt van de wand, een afstand te bepalen van
boven- en onderwand. Doordat de exacte afstand van de wanden ter plaatse van
een meting bekend is, kunnen de wandcoordinaten.tot op ± 0.1 rom nauwkeurig
bepaald worden.
Figuur 3.8 geeft een overzicht van de verdere verwerking van het signaal.
Een tracker zet de frequentie van het door de fotodiode afgegeven signaal om
in een gelijkspanning tussen 1 en 10 V. Een Low Pass filter filtert
vervolgens de ruis eruit. De kantelfrequentie is voor de stationaire
metingen ingesteld op een 0.5 Hz en voor de instationaire metingen op 2.4
Hz, zodat het meten van instabiliteiten zoals waargenomen bij Vial (1984)
mogelijk blijft (zie ook par. 3.2.2). Signalen met een hogere frequentie dan
de kantelfrequentie worden verzwakt doorgelaten. Omdat het maximale verschil
in de dopplerfrequentie bij deze metingen slechts 40 kHz bedraagt op een
ingestelde range van 900 kHz van de tracker, wordt de kleine variatie in de

-29spanning versterkt door middel van een verschilversterker. Deze zet het
signaal om in een spanning tussen plus en min 5 V.

I :x

figuur 3.8:verwerking van het signaal van de fotodiode
Om het signaal geschikt te maken voor automatische verwerking met een
computer, wordt met een AID-convertor de spanning omgezet in een digitaal
signaal, dat in grootte varieert van 0 tot 4095. Een laboratoriumcomputer
(LAM) verzorgt de interaktie met de afdelingscomputer (PRIME). De snelheid
in het i-de meetpunt wordt berekend met:
u·1 =c. (G.1 -GO)
Hierin is C de conversiefaktor, G.1 de waarde van. het digitale signaal in
punt i en GO de waarde van het digitale signaal behorend bij snelheid nul.
De offset-waarde GO wordt verkregen uit een meting bij stilstaande
vloeistof. De conversiefaktor C is gelijk aan:

met A de golflengte van het laserlicht (A=632,8.10 -9 m), 1 de snijhoek tussen
referentie- en hoofdbundel (1=14,65°), Gm de waarde van het digitale signaal
behorend bij de snelheid van een te kiezen meetpunt (meestal bij de maximale
snelheid) en

~f

het frequentieverschil behorend bij de punten waar Gm en GO
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gemeten Zl]n. De waarden G , GO en ~f worden bij elk profiel d.m.v. een
m
ijkmeting bepaald, waarbij Gm en GO het resultaat zijn van een middeling
over 100 meetdata, die met een tussentijd van 0,1 s worden ingenomen.
Bij instationaire metingen wordt een periode verdeeld in een aantal
tijdstappen. Door middel van een triggersignaal, afgeleid van de
flowregeling, wordt het begin van een nieuwe periode aangegeven. Door een
meting over meerdere perioden te herhalen, kunnen voar ieder sample 95%betrouwbaarheidsintervallen worden opgesteld. Voor de snelheid in een punt
op een bepaald tijdstip geldt dan:

met P de kans, Vpunt de gemiddelde snelheid in een punt, b int het 95%betrouwbaarheids-interval en V de werkelijke snelheid. Vaar stationaire
metingen is het aantal tijdstappen minimaal gelijk aan twee en is het aantal
perioden vrij te kiezen. De tijdsduur tussen twee apeenvolgende perioden
moet voor het stationaire geval groot genoeg worden gekozen omdat anders de
metingen niet onafhankelijk van elkaar zijn en de betrouwbaarheidsintervallen hun betekenis verliezen. Vaor uitgebreide informatie over de
signaal-verwerking wordt verwezen naar Carver (1984).

-314 Numeriek model
4.1 Algemeen
De snelheden en drukken in een model van de halsslagadervertakking werden
berekend met behulp van het eindige elementenmethode pakket AFEP (A Finite
Element Package). Aanvankelijk was het de bedoeling om o.a. de invloed te
bekijken van geometrievariaties van de halsslagadervertakking op het
stromingsgebeuren. In een later stadium is, wegens tijdgebrek, hiervan
afgezien. Het programma echter, speciaal voor dit doel geschreven, is toch
gebruikt om de gemiddelde geometrie van de halsslagadervertakking teo
beschrijven. Dit programma genereert automatisch een invoer voor het eindige
elementenmethode pakket AFEP, nadat een aantal grootheden die de geometrie
beschrijven een waarde hebben gekregen. Om deze reden wijkt de 'numerieke'
geometrie soms iets af van de 'experimentele' geometrie maar de afwijking
blijft binnen aanvaardbare grenzen (maximale afwijking kleiner dan 6% van de
locale diameter). Hieronder is de 'numerieke' geometrie schematisch
weergegeven met enkele karakteristieke grootheden.
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figuur 4.1:de 'numerieke' geometrie van de halsslagadervertakking
Het gebied is vervolgens opgedeeld in 1024 elementen en 3217 knooppunten
waarin snelheden en/of drukken berekend worden. Het element dat is gebruikt
is het zogenaamde gemodificeerde Crouzeix-Raviart element met 6 knooppunten
op de rand voor de snelheid en 1 knooppunt in het zwaartepunt voor de druk

-32(par. 2.2.4). De fijnheid van de elementverdeling is gekozen op basis Vdn de
gevolgen van elementverfijning in

~en

symmetrische vertakking op de

snelheidsprofielen aldaar (par. 4.2). Figuur 4.2 geeft de gebruikte
elemenLverdeling in de omgeving van de vertakking.

figuur 4.2:de elementverdeling
Voor een goed gesteld probleem zijn op heel de rand twee randvoorwaarden
noodzakelijk voor de snelheid of de spanning (par. 2.2.1). De
randvonrwaarden vonr de instroming zijn:
Ut=O en un:v0orgeschreven bij de instroming
de tangenti~le snelheid en un de normale snelheid op de rand. Voor
t
het stationaire geval beschrijft u een parabnol waarvan de top overeenkomt
n
met de gemeten waarde in het midden van het kanaal. Voor het instationaire

met u

geval zijn op heel de rand op ieder tijdstip voor u

n

de gemeten waarden

ingevuld. Voor de twee uitstromingen (interna en externa) zijn de
randvoorwaarden:
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Indien de lengten van interna en externa groot genoeg zijn gekazen, kamen
deze randvoorwaarden overeen met de randvoorwaarden behorend bij een
valledig ontwikkelde stroming. Omdat volgens

v~rgelijking

(2.2)

0

n

gelijk is

aan:
iJ

n

=-p+2nou n Ian

en au /on=O voar een vollerlig ontwikkelde stroming, is de druk op beide
n
randen impliciet gelijk verondersteld aan nul. De tangenti~le en normale
snelheden zijn nul voar de resterende randen.
De metingen zijn gedaan in punten die doorsneden beschrijven van de
vertakking (par. 5.2). Omdat meestal op zo'n doorsnede geen knooppunten
liggen waarin een numerieke opossing bekend is, moet interpolatie worden
toegepast. Dit houdt in dat door toepassing van vergelijking (2.14) een
oplossing wordt berekend in punten op die doorsnede met behulp van de
oplossing in de knooppunten en de basisfunkties van de elementen.
Vaor de stationaire berekeningen is het Reynolds-getal 710 genomen (par.
3.2.2). Ret numeriek oplossen van de Navier-Stokes-vergelijking en de
continuiteitsvergelijking is een iteratief pIaces met de Stokes-oplossing
ais magelijke beginschatting (par. 2.2.3). Voar de halsslagadervertakking
echter wijkt de Stokes-aplossing te veel af van de Navier-Stokes-oplossing
waardoor het iteratie-proces divergeert. Daarom is het probleem eerst
doorgerekend voor een kleiner Reynolds-getal (355) waarna deze oplossing is
gebruikt als startaplossing voor het probleem met een Reynolds-getal van
710. Als afbreekcriterium voor het iteratie-proces diende het maximale
verschil tussen twee opeenvolgende oplossingen. Voor het kleinste Reynoldsgetal is het maximale verschil kleiner zijn dan 1.10- 2 m.s- 1 gekozen, voor
het uiteindelijke Reynolds-getal 1.10- 6 m.s- 1 . In tataal waren 8 iteraties
nodig en de benodigde rekentijd voor de PRIME 750 bedroeg ongeveer 30
minuten.
Vaor de instationaire berekeningen varieerde het Reynolds-getal tussen
300 en 800 (par. 3.2.2). Om tot convergentie te kamen, waren 3 perioden
noodzakelijk waarvan de eerste periode met het Euler-impliciet en de twee
laatste perioden met het Cranck-Nicholson schema zijn uitgevoerd. Een
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-34periode bestond numeriek uit 20 tijdstappen (par. 4.2). Om convergentie te
controleren zijn de laatste tijdstappen van de tweede en derde periode met
elkaar vergeleken. De verschillen waren dermate klein dat een vierde periode
overbodig

l~ek.

De benodigde rekentijd voor het instationaire probleem (60

tijdstappen) was ongeveer 6.5 uur.

- _.~ .... ------------~-

-354.2 Testprobleem
Het in dit onderzoek gemodificeerde Crouzeix-Raviart element heeft een
nauwkeurigheid voor de snelheid van 0(6x 3 ) (par. 2.2.4). Een kleinere 6x
geeft dus een betere benadering voor de exacte oplossing maar leidt ook tot
grotere rekentijden. Daarom is het belangrijk een tix te vinden die enerzijds
een fout geeft die klein is t.a.v. de exacte oplossing en anderzijds niet
leidt tot hele grote rekentijden. Voar de halsslagadervertakking is dit
gedaan aan de hand van een symmetrische vertakking, waarvan onderstadnde
figuur de geometrie geeft. De afmetingen en het Reynolds-getal zijn in
overeenstemming met die van de halsslagadervertakking.

I
I

(j)

So

@

I

figuur 4.3:geometrie van de symmetrische vertakking
Voor de randvoorwaarden geldt:
rand
rand 4
rand 6
rand 2,3,5

u t = 0, u n = voorgeschreven parabool
u t = 0, 0 n = 0
crt = 0, u n = 0
ut = 0, u = a
n

am de invloed van 6x op de oplossing te onderzoeken zijn 3
elementverdelingen geconstrueerd met een verschillende tix. Het aantal
elementen bedroeg respectievelijk 124, 496 en 1116. Figuur 4.4 to()nt deze 3
elementverdelingen in de omgeving van de vertakking.

,----_._------
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mesh 2

mesh

me:3h 3

figuur 4.4:drie elementverdelingen voor de symmetrische vertakking
Figuur 4.5 geeft het resultaat weer van de stationaire berekeningen. In deze
figuur zijn de getrokken lijnen de snelheidprofielen voor mesh 3, de
circeltjes voor mesh 2 en de kruisjes voo.r mesh 1. Ouidelijk is te zien dat
voor de instroming de profielen goed overeenkomen maar dat na de vertakking
verschillen optreden die het graotst zijn ter hoogte van het
vertakkingspunt. Het verschil echter tussen mesh 2 en 3 is dermate klein dat
aangenomen mag worden dat mesh 2 valdeende fijn is vear anze berekeningen
aan de halsslagadervertakking.

instroming

takstroming

figuur 4.5:snelheidsprofielen vaar 3 verschillende elementverdelingen
Bij de discretisatie van de snelheidsafgeleiden wordt gebruik gemaakt van
de 6-methode (par. 2.3.1). Voar lineaire differentiaalvergelijkingen is aan

-37te tonen dat het Cranck-Nicholson schema (8=0.5) O(~t2) nauwkeurig is en het
Euler-impliciet schema (8=1) O(~t). Daarom is gekozen voor het CranckNicholson schema. Door echter eerst een aantal perioden het Euler-impliciet
schema toe te passen dempen inschakelverschijnselen naar verwachting sneller
uit dan bij aIleen het Cranck-Nic~olson schema (par. 2.3.2).
Aan de hand van het nu instatianaire testprobleem is eerst het aantal
perioden bepaald waarvoor het Euler-impliciet schema maest worden toeq·epast.
Hieruit bleek dat een periode met het Euler-impliciet schema voldoende was.
Daarna waren nag twee perioden nodig met het Cranck-Nicholson schema om tot
convergentie te komen. Dit aantal werd gevonden door de laatste tijdstappen
van twee opeenvolgende periaden met elkaar te vergelijken.
Om tens lotte de ~t te bepalen die voldoende klein is om de exacte
oplossing goed te benaderen, zijn voor de instationaire stroming in de
symmetrische vertakking 3 verschillende tijdstappen toegepast. Deze
tijdstappen zijn gevarieerd door een periode onder te verdelen in
respectievelijk 10, 20 en 40 tijdstappen. Voor de normale snelheden op rand
1 zijn de gemeten waarden ingevuld. De overige randvoorwaarden zijn gelijk
aan die voor het stationaire geval.
Figuur 4.6 geeft het resultaat weer van deze berekeningen. Hierbij kamen
de kruisjes overeen met 10 tijdstappen, de circeltjes met 20 en de getrokken
lijn met 40. De totale periodetijd is gelijk gesteld aan T seconden. uit
deze figuur is geconcludeerd dat 20 tijdstappen voldoende zijn voor ons
probleem.

-3B-

.,:,
•

:

.

/
J

'Ii
.//~vv
•

•

:

0:

•o

".

'.

0,
I'

,0,
. '

,•

:!

:

::

f:

""

I";

j"

l

lO:

~

;.

:

t

:

j

..

,.

r,

•

:

:

•

Co<

I><

I :

..

:

at

E.

*'"

~

"
~

1

~

V1WiJ
.

:

:

0

i

"

1

,

:,;

,

••

:

I
,.
'/

/1/ /

i

.

~

..

.

l•

i

•

instroming
'
4 . 6'snelheidsprofielen
voor 3 verschillende tijdstappen
.
f 19uur

-39-

5 Resultaten stationaire stroming
5.1 Visualisatie

Ret stroomlijnenpatroon in de stationaire situatie is gevisualiseerd d.m.v.
het injecteren van eeoline-kleurstof op verschillende hoogtes in het kanaal.
In figuur 5.1 is een totaalbeeld gegeven. Hiertoe zijn de negatieven van de
stroomlijnen-foto's over elkaar afgedrukt waardoor het stroomlijnenbeeld 1n
een foto is gevangen. Uit deze foto blijkt het volgende:
- aIle stroomlijnen in de communis blijven tot ongeveer 3 em voor net
vertakkingspunt evenwijdig. Pas ter hoogte van de verwijding verandert
het stroomlijnenpatroon.
- het stromingspatroon aan het begin van de externa is sterk asymmetriseh
en de twee bovenste stroomlijnen verschuiven in de riehting van de
bavenwand. De onderste stroomlijn ligt bijna tegen de onderwand van de
externa en wordt snel diffuus.
- de bovenste nrie stroomlijnen in de interna lopen na de bulbus ongeveer
evenwijdig terwijl andere stroomlijnen elkaar lijken te kruisen. Ook zien
we dat de bovenste en vooral de onderste stroomlijnen in de interna
diffuus zijn. De onderste stroomlijn in de interna geeft grofweg de
contour weer van het recirculatiegebied.
Om het voornoemde recirculatiegebied wat gedetailleerder te visualiseren is
vervolgens ecoline tegen de onderwand van de communis geinjecteerd waarbij
het beeld uit figuur 5.2 onstaat. Bij grote hoeveelheden kleurstof dringt de
ecoline aan het

ei~de

van de bulbus, waarschijnlijk mede dankzij de

zwaartekracht, het 'recirculatiegebied' binnen. De kleurstof beweegt
langzaam in stroomopwaartse richting en wordt naar de buitenkant van het
gebied tegen de onderwand van de interna gedrukt. Het merendeel van de
ecoline hoopt zich op in de meest rechtse punt van het gebied en wordt
langzaam langs de stroomlijn, weergegeven in figuur 5.2, afgevoerd.

-40-

figuur 5.1:stroomlijnenbeeld in de halsslagadervertakking

figuur 5.2: 'contour' van het 'recirculatiegebied'

'~-~------_._-._-

-41Door de eeoline toevoer bij het visualiseren van de stroamlijnen stop te
zetten, is ook nog een indruk verkregen van de snelheidsverdeling in de 3
takken. De snelheid bleek het grootst te zijn in het midden van de communis
en zij nam af naar de wanden toe. In de externa was de snelheid het kleinst
aan de bovenwand en zij nam toe in de riehting van de onderwand, terwijl in
de interna het omgekeerde geldt.
Tenslotte werd oak nog gekeken naar de stabiliteit van de strorning. Het
bleek dat de stroornlijnen in figuur 5.1 redelijk strak blijven tot in het
overloopvat en zij vertoonden bij een Reynolds-getal van 700 geen
fluctuaties. Ook het 'recirculatiegebied' was voor dit Reynolds-getal
stabiel. Een stroomlijn aan het eind van de interna vertoonde voar Re=900
kleine instabiliteiten en was voor Re=1050 volledig instabiel.
Voor de volledigheid wordt in figuur 5.3 ook nag het nurneriek voorspelde
stroornlijnenpatroon weergegeven. Helaas wijkt de geornetrie van deze

.

vertakking iets af van de geornetrie die is gebruikt bij de nurnerieke
berekeningen voar de snelheidsprofielen. Orndat de invloed van dit verschil
op het nurneriek voorspelde stroomlijnenpatroon naar aIle waarschijnlijkheid
klein is, wordt de figuur hier toch gepresenteerd.

figuur 5.3:het nurneriek voorspelde stroornlijnenpatroon

.------- - - - - -.------------- ... _------------------_.....---._-..._---

-42Ook hieruit blijkt dat:
de stroomlijnen in de communis parallel lopen tot vlak voor de
vertakking.
- de stroomlijnen in de externa naar de bovenwand toebewegen als gevolg van
de ontwikkeling van de stroming.
- de stroomlijnen in de interna na de bulbus nagenoeg evenwijdig blijven
lopen aan boven- en onderwand.
er een recirculatiegebied aanwezig is in de interna dat zich uitstrekt
over de volle lengte van de bulbus.
Aan de voorgaande resultaten kunnen we de volgende interpretaties
verbinden.
- Uit het parallel blijven van de stroomlijnen in de communis kan
geconcludeerd worden dat de stroming voor de vertakking ontwikkeld is en
dat er nauwelijks een stroomopwaartse invloed uitgaat van de vertakking.
- De snelheden aan de onderwand van de externa zijn veel groter dan aan de
bovenwand. Omdat de stroming zich wil ontwikkelen naar een parabolisch
profiel krijgt de snelheid een component loodrecht op de onderwand in de
richting van de bovenwand. Dit blijkt duidelijk uit het stroomlijnenpatroon. Door de grote

snelheidsgradi~nten aan

de onderwand wordt de

onderste stroomlijn in de externa snel diffuus.
- Het evenwijdig blijven van de bovenste drie stroornlijnen in de interna
kan er op wijzen dat de ontwikkeling van de stroming in de interna minder
snel gaat dan in de externa. Het kruisen van de stroomlijnen moet
verklaard worden met het optreden van 3-dimensionale effekten orndat dit
in een zuiver 2-dimensionaal geval onmogelijk kan. Het diffuus worden van
de stroomlijn aan de bovenwand van de interna kan weer verklaard worden
met het optreden van hoge snelheidsgradienten in dat gebied. De onderste
twee stroomlijnen worden diffuus omdat de snelheden daar erg laag zijn
waardoor de verblijftijd groot wordt.
- Met betrekking tot het waargenomen 'recirculatiegebied' wordt opgemerkt
dat hier de zwaartekracht een grote rol speelt. Hierdoor wijkt de
ecoline-stroming sterker af van de vloeistof-stroming dan in de rest van
het kanaal. Daarom is niet met zekerheid te zeggen of uit het
bovenstaande geconcludeerd mag worden dat het hier niet gaat om een

--_._-~
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zuiver recirculatiegebied. WeI was duideIijk te zien dat de
stroomsnelheden in dit gebied beduidend kleiner zijn ~an in de
hoofdstroming en dat er terugstroming optreedt.
- Omdat de stroomlijnen geen fluctuaties vertonen en strak bIijven tot in
het overloopvat voor een Reynolds-getal van 700 mag aangenomen worden dat
de stroming Iaminair en stabiel is.

-445.2 Snelheidsprofielen
In onderstaande figuur zijn de doorsneden weerge'~even waarlangs snelheden
zijn gemeten en berekend. De letters efI en E staan voar resp. communis,
interna enexterna en de getallen bij de doorsneden geven de afstand aan in
centimeters tot het vertakkingspunt (apex) in axiale richting. Door het
beperkte bereik van de traverseerinrichting kon in de takken niet verder
straomafwaarts gemeten worden dan tot de daorsneden 124 en E18.

figuur 5.4:de meetplaatsen
Figuur 5.5 geeft de resultaten voor de stationaire metingen en
berekeningen. In deze figuur is de 'numerieke' geometrie met een getrokken
en de 'experimentele' geometrie met een gestippelde lijn aangegeven. De
'numerieke' snelheidsprofielen zijn oak met een getrokken lijn weergegeven
terwijl ieder meetpunt is aangeduid met een circeltje. Met betrekking tot
deze plaatjes merken we vooraf nog het volgende op:
In de wandpunten zijn geen snelheden gemeten maar is de offset-waarde
ingevoerd overeenkomend met snelheid nul (par. 3.3.2). De bijbehorende
wandcoordinaten zijn vaor het experimentele geval bepaald op de in par.
3.3.2 aangegeven manier.

-45- In de buurt van de wand is de dichtheid van de meetpunten doorgaans
grater dan in het midden van het kanaal omdat daar op veel plaatsen de
snelheidsgradienten het grootst zijn.
- Door de configuratie van de laserbundels en de geametrie van het kanaal
is meten in de buurt van de wand 50ms onmogelijk (bijvoorbeeld doorsneden
C1 en 13). Dit komt omaat een van de bundels (hoofdbundel of
referentiebundel) dan in de boven- of anderwand verdwijnt.
- In de figuren zijn de doorsneden gestippeld en komen overeen met snelheid
.
-2
nul. De afstand tussen de doorsneden komt overeen met 5.10
m/s.
- De doorsneden voor de uitstromingen van de interna en externa (fig. 5.5.4
en 5.5.5) zijn equidistant weergegeven terwijl ze dat in werkelijkheid
niet zijn.
De figuren zijn omgekeerd weergegeven. Dit komt omdat tijdens het meten
een doorsnede van boven naar onder werd doorlopen, waardoor het
snelheidsprufiel horena bij die doorsnede in tegenovergestelde richting
wordt gepresenteerd
De getekende geometrien zijn verbindingen van de uiteinden van de
doorsneaen en kamen daarom niet exact overeen met de werkelijke
'numerieke' of 'experimentele' geometrie.
Uit de gepresenteerde figuren 5.5.1 tot 5.5.5 kunnen we het volgende
concluderen:
communis
Het numerieke instromingsprofiel voor de communis is een parabool waarvan
de top overeenkomt met de gemeten waarde in het midden van het kanaal
(par. 4.1). Figuur 5.5.1 laat zien dat deze parabool goed wordt benaderd
door de meetpunten.
- De experimentele en numerieke profielen komen globaal gesproken goed met
elkaar overeen. De verschillen in de buurt van het vertakkingspunt hangen
waarschijnlijk samen met de verschillen in de geometrien aan het eind van
de communis.
- De stromingsprofielen blijven tot en met doorsnede C3 parabalisch van
varm. Er is dan ook voor dit model nauwelijks een stroomopwaartse invloed
van de vertakking waar te nemen.

-"-~ ---_._~-
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-46- De numerieke waarden van de snelheidsgradienten aan de wand komen goed
overeen met de experimentele. Zij blijven vrijwel constant tot vlak voor
het vertakkingspunt waarna ze snel afnemen.
instroming interna
- De profielen en de gradienten aan de wand komen voor het experimentele en
het numerieke geval goed met elkaar overeen.
- In de bulbus aan de overzijde van de apex zien we voor beide gevallen
terugstroming en zijn de snelheden en snelheidsgradienten zeer laag. Het
terugstroomgebied beslaat ongeveer een kwart van de bulbus.
- Aan de bovenwand nemen de gradienten zowel experimenteel als numeriek toe
tot doorsnede I3 waarna ze weer langzaam af nemen.
Vaor de bulbus wijken de experimentele en numerieke geometrie aan het
begin nogal sterk af (fig. 5.5.2). Dit heeft evenwel nauwelijks invloed
op de snelheidsprofielen.
- In de buurt van de apex ontstaan numeriek problemen. Dit uit zich in
kleine epslingeringen in het profiel vlakbij de wand. Dit heeft echter
geen merkbare invioed op de rest van het profiel.
instroming externa
- De geometrie en het globale snelheidsverloop komen voor de experimentele
en numerieke situatie goed overeen maar voor het experimentele geval zijn
de snelheidswaarden consequent groter dan de numerieke waarden.
- Veer be ide gevallen toent figuur 5.5.3 een terugstroomgebied aan de
overzijde van de apex met zeer kleine snelheidsgradienten. Dit terugstroomgebied is in omvang kleiner dan het terugstroemgebied in de bulbus.
- In de omgeving van het vertakkingspunt zijn de gradienten zowel numeriek
ais experimenteel zeer groet met een maximale waarde in het
vertakkingspunt zeif.
uitstroming interna
- De experimentele en numerieke geometrie zijn aan elkaar geIijk en de
snelheidsprofielen komen geed overeen.
- Geleidelijk aan vindt een verplaatsing plaats van de top van het profiel
naar het midden van het kanaal.
- Het valt 0p dat de experimentele waarden ook hier consequent iets groter
zijn dan de numerieke waarden. Ook de

snelheidsgradi~nten

aan boven- en

onderwand zijn daardeor voer het experimentele geval iets grater dan veor
het numerieke geval.

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

---_.

------- ---- --_ .._---

_

... _-.~---------

-"7-

Onde.-rwand
Cs C'7

C3

C2.

CJ

Io II I2

Eo EJ

I

a III

EN

£/1

£2

I I 'r II3

Elt,

EI(9

Bovenwa nd
figuur 5.~:stdtionaire numerieke en experimentele snelheidsprofielen
in de vertakking

-48uitstroming externa
Vaor de uitstroming van de externa geldt hetzeIfde ais voor de
uitstroming van de interna.
Enkele andere resuitaten zijn verder nag:
de gemiddelde valumestroomverhouding door de interna en externa is voor
het numerieke geval ongeveer 6.5:3.5. Het heeft geen zin om oak voor de
experimentele resultaten de verhouding te berekenen omdat de totale
volumestroom aan de uiteinden van de interna en externa onder invioed van
waarschijnlijk 3-dimensionale effekten, grater is dan in de communis
- ieder meetpunt is een gemiddelde over 10 onafhankelijke metingen, zodat
ook 95%-betrouwbaarheidsintervallen berekend kunnen worden (par. 3.3.2).
De betrouwbaarheids-intervallen blijken het grootst te zijn in de buurt
van de wand en in de terugstroomgebieden. Het grootste betrouwbaarheidsinterval is ongeveer 5.10- 4 m/s.
- het Reynolds-getal varieert per doorsnede door instelfouten en verloop
van de viscositeit tijdens een meting (par. 3.2.2). Daarom is op 5
verschillende plaatsen in de communis (C1-C5) het Reynalds-getal
berekend. Onderstaande tabel geeft hiervan het resultaaat. De
berekeningen zijn niet uitgevaerd voor de externa en interna omdat hier
waarschijnlijk 3-dimensianale effekten een rol spelen.
doorsnede

Reynolds-getal

C5
C4

716

C3

708
718

C2
C1

737
760

tabel:experimentele Reynolds-getallen vaor verschillende doorsneden
in de communis
Uit deze tabel blijkt dat de variaties in het Reynolds-getal voor de
verschillende metingen vrij groat zijn.

-49Om tens lotte de 2-dimensionaliteit van de opstelling te controleren zijn
oak nag metingen gedaan in het midden van een doorsnede waarbij het
meetvolume in dwarsrichting werd verplaatst (y-richting in fig. 3.31, Door
de beperkte branopuntsafstand van de laatste lens kon slechts tot aan het
bart van het kanaal gemeten worden. In onderstaande figuur zijn de
resultaten weergegeven waarbij boven het profiel is aangegeven om welke
dooIsnede het gaat,
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figuur 5.6:snelheidsprofielen in de communis (Cl, interna (II en externa (E)
am de 2-dimensionaliteit te controleren
Hieruit blijkt het volgende:
De grenslaag in de communis verandert weinig bij het naderen van de
vertakking. Het uniforme stromingsprofiel strekt zich uit over een groot
gebied.
- Ter hoogte van doorsnede 10 vertoont de grenslaag aan de voarwand

e~n

buigpunt en laat een kleine opslingering zien waarna de snelheid uniform
wordt over een grate breedte van het kanaal.
- 14 toont een zeer brede grenslaag en een grote opslingering van de
snelheid bij de wand. Doordat het kanaal ter hoogte van doorsnede I4
smaller is dan ter hoogte van IO, treden oak grotere snelheden ap.
- I11 ladt een verbreding zien van de opslingering en een versmalling van
de deuk. De snelheden zijn nog grater dan bij I4, waarschijnlijk amdat de
stroming in z-richting ontwikkelt naar een parabolisch profiel.
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- Ter hoogte van doorsnede 124 zijn de snelheden in de opslingering iets
kleiner en in de deuk iets grater geworden. Dit komt waarschijnlijk
doordat de stroming zich ook in y-richting ontwikkelt
- In de externa treden soortgelijke effekten op als in de interna.
De gevonden axiale snelheidsprofielen in hoogte- en dwarsrichting kunnen
deeis als voIgt worden geInterpreteerd.
- De profielen in de communis bevestigen dat de stroming voor de vertakking
in het meetvlak als volledig ontwikkeld verondersteld mag worden.
- Vlak bij de vertakking vindt onder invloed van de verwijding van het
kanaal een afname van de snelheid bij de wand plaats. Dit uit zich in
lagere

snelheidsgradi~nten bij

de wand.

- In de interna en ook in mindere mate in de externa zet dit gedrag zich
voort, hetgeen leidt tot loslating. Oat dit in de externa in mindere mate
gebeurt dan in de interna hangt waarschijnlijk nauw samen met de
geometrie van beide takken.
Uit studies over bochtstromingen is bekend dat de maximale axiale
snelheid naar de buitenbocht verplaatst en dat er secundaire stromingen
ontstaan (Bovendeerd, 1985). Ais we de instroming van de interna en de
externa als een deel van een bocht beschouwen, lijken de gevonden axiale
profielen in hoogterichting het gestelde te bevestigen.
De invloed van de apex als stroomopsplitser is ook duidelijk in de
profielen te herkennen. Zij is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de
grote snelheidsgradienten in de buurt van het vertakkingspunt in zowel de
interna als de externa.
- Een mogelijke oorzaak voor het verschil tussen de experimentele en
numerieke snelheidswaarden in de externa is moeilijk aan te geven. Een
verklaring zou kunnen zijn dat onder invloed van 3-dimensionale effekten
het (schijnbare) debiet door de interna en externa groter is dan dat door
de communis, en dat daarnaast de debietverdeling over de takken niet
hetzelfde is als in het numerieke geval.
- De verschuiving van het maximum in de profielen in hoogte-richting naar
het midden van het uitstroomstuk van de interna en de externa duidt erop
dat de stromingssituatie aldaar naar die van een volledig ontwikkelde
kanaalstroming tendeert.

-51- Ret nagenoeg vlak zlJn van de snelheidsprofielen in de communis in dwarsrichting bevestigt de aangenomen 2-dimensionaliteit van de stroming
aldaar.
- De varm van de snelheidsprofielen in dwars-richting in de interna en de
externa tens lotte hangt waarschijnlijk nauw samen met de secundaire
stromingen die vanwege het bochteffekt in de instroming van de interna en
de externa aanwezig zijn. Ook andere 3-dimensionale effekten zoals de
ontwikkeling van de snelheidsprofielen in dwars-richting spelen naar
verwachting hierbij een rol. Gezien de beperkte hoeveelheid experimentele
informatie, kan vaor deze gevonden profielen geen sluitende verklaring
worden gegeven.
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-525.3 Diskussie
Een vergelijking van de resultaten met onderzoeken vermeld in de literatuur
is moeilijk omdat veel experimentele studies zijn verricht aan een 3dimensionaal model en veel numerieke studies aan een gestileerd 2dimensionaal model van de halsslagadervertakking. Toch zijn 50ms ondanks
verschillen in geometrie opvallende overeenkomsten aan te wijzen.
uit zowel de visualisatiestudie, de metingen als de berekeningen voIgt
dat er nauwelijks stroomopwaartse invloed uitgaat van de vertakking. Een
zelfde constatering is gedaan door Bharadvaj e.a. (1980) aan de hand van
laser-doppler metingen in een 3-dimensionaal model van de
ha1sslagadervertakking.
De stroomlijnen in de interna geven de verwachting dat na het
recirculatiegebied 3-dimensionale effekten een rol gaan spelen, terwijl de
metingen suggereren dat in zowel de interna als de externa

met deze

effekten rekening moet worden gehouden. Aan de hand van de metingen en de
stroomlijnen mogen we aannemen dat de stroming in de communis voor het
bereiken van de vertakking volledig ontwikkeld is en dat de stroming in de
externa sneller ontwikkelt dan in de interna. Cit laatste wordt ook
bevestigd door de berekeningen.
Voor een bochtstroming geldt dat de maximale axiale snelheid naar de
buitenbocht verplaatst en dat de snelheidsgradi~nt aan de buitenbocht groeit
tot een bepaalde waarde met toenemende afstand tot het begin van de bocht
(Bovendeerd, 1985). Voor zowel het experimentele ais het numerieke geval
verplaatst de top van het axiale snelheidsprofiel in de richting van de
bovenwand van de interna en groeit de snelheidsgradient aan deze wand tot
doorsnede I3. Het groeien van de gradi~nt wordt na doorsnede I2 nag
versterkt door de convergerende geometrie. Het bovenstaande lijkt te
bevestigen dat de stroming aan het begin van de interna overeenkomsten
vertoond met een bochtstroming.
Oak in een 3-dimensionaal model van de halsslagadervertakking treden
soortgelijke effekten op. Onderstaande figuur geeft de door Bharadvaj e.a.
gemeten snelheidsprofielen weer voor een Reynolds-getal van 1200 en een
volumestroomverhouding door de interna en externa van 7:3.
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figuur 5.7:axiale snelheidsprofielen in een 3-dimensionaal model voor
Re=1200 en een volumestroomverhouding van 7:3.
De snelheden ZlJn gemeten in het symmetrievlak van de vertakking. De
grootste snelheidsgradient is voor dit model gemeten ter hoogte van de
laatst getekende doorsnede in de interna.
Ten aanzien van het recirculatiegebied in de interna is voor zowel de
berekeningen, de metingen als de visualisatie een gebied met negatieve
snelheden gelokaliseerd dat zich uitstrekt over de totale lengte van de
bulbus. Voor het 3-dimensionale model van Bharadvaj e.a. (1980) is dit
gebied veel korter en breder. Dit gebied in in figuur 5.7 aangegeven met
stippellijnen vaar drie verschillende Reynolds-getallen. Ook blijkt uit de
visualisatiestudie van Bharadvaj e.a.(1980) dat dit gebied geen deel
uitmaakt van een zuiver recirculatiegebied, maar dat er steeds verversing
plaats vindt van de vloeistof binnen het gebied. Iets soortgelijks is
gebleken uit de visualisatiestudie in ons 2-dimensionaal model.
Terugstroming in de externa werd door Bharadvaj e.a. (1980) aIleen
waargenomen voor een volumestroom door de tak kleiner dan 20% van de totale
volumestroom. Vaor ens 2-dimensionale model laten zewel de metingen als de
berekeningen terugstroming zien in de externa. Met behulp van visualisatie
ken dit gebied niet aangetoond worden.
Tenslatte wordt opgemerkt dat in tegenstelling tot de metingen van Vial
(1984) aan een stapvorrnige vernauwing na het recirculatiegebied geen
instabiliteiten optreden. De kleine betreuwbaarheidsintervallen en de
stabiele stroomlijnen voer een Reynolds-getal van 700 zijn hiervan het
bewijs.

-546 Resultaten instationaire strominq
6.1 Snelheidsprofielen
De doorsneden waarlangs snelheden zijn gemeten en berekend, zijn vaar de
communis, de gehele externa en de instroming van de interna gelijk aan de
doorsneden vaar het stationaire geval. Vaor de uitstroming van de interna
zijn de doorsneden achtereenvolgens I3, I12, I17 en I23. Figuur 6.2 geeft de
resultaten veor de instationaire metingen en berekeningen. Vaar deze figuren
gelden dezelfde opmerkingen als voor de figuren van de stationaire
snelheidsprofielen. Vanwege de hoeveelheid plaatjes zijn 10 tijdstappen
weergegeven terwijl numeriek een periode was onderverdeeld in 20 en
experimenteel in 40 tijdstappen. Onderstaande figuur geeft aan welke
tijdstappen zijn genomen.
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figuur 6.1:tijdstappen waarvoor snelheidsprofielen zijn gepresenteerd
uit deze figuur blijkt oak dat gedurende de eerste 5 tijdstappen de
volumestraom toeneemt (versnellingsfase), terwijl gedurende de laatste 5
tijdstappen de volumestroom afneemt (vertragingsfase).
Bij de behandeling van de figuren 6.2.1-6.2.5 komen eerst de snelheidsprofielen aan de orde (1),dan het optreden van terugstroming (2) en
tenslotte wordt ingegaan op de snelheidsgradienten aan de wand en (3). Ten
aanzien van de terugstroming dient opgemerkt te worden dat hiermee wordt
bedoeld het optreden van negatieve snelheden. Deze negatieve snelheden

-55suggereren geenszins dat er ook een recirculatiegebied aanwezig is zoals in
het stationaire geval. Aan de figuren kunnen we het volgende zien:
communis
1)-Overeenkomstig de verwachting (randvoorwaarden), zijn de
snelheidsprofielen op doorsnede C5 numeriek en experimenteel voor
tijdstappen nagenoeg gelijk. De kleine verschillen ontstaan door

aIle

numerieke interpolatie van de snelheidswaarden in de meetpunten naar de
knooppunten.
-Het globale snelheidsverloop komt voor beide gevallen goed overeen. De
grootste afwijkingen in de snelheidsprofielen treden op voor tijdstap T1.
-De snelheidsprofielen op de doorsneden C5,C4 en C3 zijn voor aIle
tijdstappen nagenoeg aan elkaar geIijk en symmetrisch van vorm. Dit
suggereert dat de stroming daar volledig ontwikkeld is en
vaor het instatianaire geval nauwelijks stroomopwaartse

dat er ook
invloed uitgaat

van de vertakking
2) Ten aanzien van de terugstroming kan opgemerkt worden dat er voor T17 een
begin van terugstroming is op doorsnede C1. Deze terugstroming graeit
naarmate de volumestroom afneemt. Vaor T37 zijn op aIle doorsneden de
groatste terugstroomgebieden aanwezig. Dit gebied beslaat op C1 ongeveer
de helft van de lokale hoogte van het kanaal. In de versnellingsfase van
T1 tot T13 treedt geen terugstroming op in de communis.
3)-De snelheidsgradienten aan de wand van de communis kamen voor het experimentele en numerieke geval kwalitatief goed overeen en zijn op aIle
doorsneden zowel positief als negatief.
-Op de doorsneden C5 tot C3 zijn de gradienten vrij constant vaor T1 tot
T29. Op C1 zijn de snelheidsgradienten voor aIle tijdstappen klein.
instraming interna
1)-De globale snelheidsprofielen komen voer het experimentele en numerieke
geval redeIijk overeen, maar de overeenkomst is aanzienlijk slechter dan
in de communis. Bovendien zijn de verschillen bij toenemende velumestroom
beduidend grater dan bij afnemende volumestroom.
-Numeriek ontstaan er 2-toppige profielen die het duidelijkst te herkennen
zijn aan het eind van de versneIIingsfase voor tijdstap T13
2) Veor T9 is er zowel experimenteel als numeriek geen terugstroming waar te
nemen in de bulbus. Deze treedt voor het eerst op aan het eind van de
versnellingsfase veer tijdstap T13 ter hoogte van de doorsneden IO en I1
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-57en breidt zich dan uit in lengte- (stroomopwaarts en stroomafwaartsl en
breedterichting. Aan het eind van de vertragingsfase (T37) beslaat de
terugstroming grofweg de helft van de bulbus en de terugstroamsnelheden
zijn van dezelfde orde ais de hoofdstroomsnelheid. Voor T1 wordt de
terugstroming verdrongen naar het midden van het kanaal. AIleen op
donrsnede I3 houdt de terugstroming nog 'contact' met de wand. Voor
tijdstap T5 wordt aIleen numexiek neg terugstroming waargenomen ter
hoogte van doorsnede I3. Ook treedt terugstroming op aan de bovenwand van
de interna op doorsnede I5 vaor de tijdstappen T33 en T37.
3)-In tegenstelling tot de snelheidsprofielen komen de snelheidsgradienten
voer het experimentele en numerieke geval.kwalitatief weI goed evereen.
-De gradienten aan de bovenwand zijn voor de doorsneden IO tot I3 steeds
groot met een maximale waarde op I3.
-Aan de enderwand van de interna worden de
IO tot I4 tijdens

~~n

gradi~nten

veor de doorsneden

periode zowel positief als negatief. Ruw geschat

zijn per daorsnede de maximale en minimale waarde ongeveer even groot.
instroming externa
1) Over bijna de gehele periode ZlJn de verschillen in de snelheidsprofielen
vaer het experimentele en numerieke geval klein. Ret groatste verschil
treedt op voar T1.
2) Zowel experimenteel aIs numeriek treedt voor tijdstap T9 analoog aan de
situatie in de interna geen terugstroming op. De terugstroming begint aan
de bovenwand vaor T13 ter hoogte van doorsnede EO en breidt zich langzaam
uit tot doorsnede E4 (T33). Veor deze tijdstap is er ook neiging tot
terugstroming te zien op doorsnede E4 aan de onderwand van de externa.
Tijdstap T37 toant ongeveer hetzelfde beeld als T33 en het
terugstroomgebied beslaat nu ongeveer een derde van het totalc oppervlak.
Voor T1 is aIleen nog terugstraming te zien aan de bovenwand ap doorsnede
E2 (zowel numeriek als experimenteell en op E1 (aIleen experimenteAl). Op
doorsnede E1 is deze terugstroming verdrongen van de wand. Voor tijdstap
T5 treedt aIleen numeriek nog een beetje terugstroming op ter hoogte van
doorsnede E3.
3)-De snelheidsgradienten kamen numeriek en experimenteel kwalitatief goed
overeen.
-De gradienten aan de onderwand van de externa zijn steeds groot voor de
doorsneden EO tot E2 met de maximale waarde in het vertakkingspunt (EO).
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-59-Op de doorsneden E3 en E4 treden aan de onderwand gradienten op die
aanzienlijk varieren maar niet negatief worden.
-De gradienten aan de bovenwand nemen weI negatieve waarden aan voor aIle
doorsneden.
uitstroming interna
1)-Het globale snelheidsverloop komt numeriek en experimenteel goed overeen.
De grootste verschillen treden hier niet op voor tijdstap T1 maar voor T9
tot T17 op de doorsneden 18 en 112.
-Zowel numeriek als experimenteel verplaatst de top van het profiel zich
naar het midden van het kanaal bij grater wordende afstand tot het
vertakkingspunt. Numeriek is het profiel op doorsnede 123 symmetrisch
voar aIle tijdstappen, terwijl dit experimenteel niet het geval is voor
de tijdstappen T33 en T37. Omdat numeriek en experimenteel het kanaal nog
een stuk grater is, mogen we aannemen dat voor beide gevallen de stroming
ontwikkeld is bij het bereiken van het overloopvat.
-Het lijkt alsof de experimentele volumestroom op doorsnede 123 voor de
tijdstappen T33 en T37 kleiner is dan de volumestroom op de andere
doorsneden.
2) Er treedt voor beide gevallen geen terugstroming op maar er is aan de
onderwand van de interna weI neiging tot terugstroming voor de
tijdstappen T33 en T37.
3) De snelheidsgradienten zijn steeds positief. Hun waarde varieert van
ongeveer nul tot een waarde die hoort bij stationaire stroming in de
uitstroming van de interna waarvan de volumestroom gelijk is aan de hier
optredende maximale volumestroom.
uitstroming externa
1)-Ook voor de uitstroming van de externa komen de experimentele en
numerieke snelheidsprofielen goed overeen. De grootste verschillen treden
op ter hoogte van doorsnede E8 op tijdstap T1. Op deze doorsnede is de
'experimentele' volumestroom essentieel kleiner dan op de andere
doorsneden.
-Het snelheidsprofiel op doorsnede E18 is voor aIle tijdstappen
symmetrisch en aangenomen mag worden dat de stroming op deze doorsnede al
ver ontwikkeld is.
-Voor aIle doorsneden zijn de profielen nagenoeg symmetrisch van tijdstap
T1 tot T13. Voor T17 treedt op doorsnede E8 plotseling een verschuiving
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-62op van de top van het profiel naar de onderwand. Oit beeld blijft ook
gehandhaafd voor tijdstap T21 en daarna lijkt de symmetrie zich weer te
herstellen.
-De 'experimentele' snelheden op doorsnede E18 zijn vaor de tijdstappen
T17 totT29 groter dan de 'numerieke' snelheden terwijl dit voor
doorsnede E8 veel minder geldt.
2) Zowel numeriek als experimenteel treedt op de doorsneden E8 en E11 aan de
bovenwand terugstroming op voor de tijdstappen T33 en T37.
3) Ten aanzien van de

snelheidsgradi~nten

geldt ongeveer hetzelfde als voor

de uitstroming van de interna met het verschil dat er nu weI kleine
negatieve gradienten optreden vanwege de hierboven vermelde
terugstroming.
Verder bleek uit de experimenten dat:
-de 95%-betrouwbaarheidsintervallen van de snelheden, aangegeven met twee
puntjes aan

we~rszijden

van de gemiddelde waarde, op enkele

uitzonderingen na nauwelijks zichtbaar waren. De stroming is dus in het
hele kanaal als stabiel te beschouwen.
-de snelheidsprofielen op de doorsneden CS, I23 en E18 kwalitatief goed
overeen komen met de profielen vaor een volledig ontwikkelde pulserende
stroming. We kunnen dus verwachten dat de stroming aan het begin van de
communis en aan het eind van de interna en externa volledig ontwikkeld
is.
-in de communis voar de tijdstappen T34 en T37 terugstroming optreedt,
terwijl deze terugstroming niet optreedt aan.het eind van de interna en
externa. Verschillen in de verhouding van de stationaire en instationaire
component van de volumestroom voar de diverse takken zijn hiervan
waarschijlijk de oorzaak.
-in het experimentele en numerieke geval de verhouding van de
volumestromen door beide takken nagenoeg constant is voor aIle
tijdstappen. Oaartoe zijn de volumestromen berekend ter hoogte van de
doorsneden I23 en E18. Figuur 6.3 geeft aan welk dee 1 van de totale
volumestroom door de interna en welk deel door de externa gaat. De totale
volumestroom is vaor iedere tijdstap gelijk gesteld aan 10.

-

_..._--_. __._._ _- _----_._-..------------ ----..

..

fB

Ell

Elt, £18

IS)) D)

DDt) [)T2S

-rsD)[))

) ) ) 129

1I31)[)[)D

y >~ D~33

-rrl [) [){)

D: PIY;

13

1

Boven wand
figuur 6.2.5:instationaire numerieke en experimenteL sneLheidsprofieLen in de uitstroming van de externa

--~.

-_.

- - - - . - ---

-64!NTERNAL(.) EXTERNAL (0)

!NTERNA(+) EXTERNA(o)

VOLUI1ESTROOM

~OL'-'1ESTROOt1

'13

'13

9

9

8
7

s
~
3

+ ...

s
000000000000000000000000000000000°0
0

3000000000000COOOO

000

o

z

o

0

0

z

e+-e-.,.s- - ,e--,-s---'z-e-z-s-3-e-3""'5~~e

experiment

~Z-5-3....13-3,-·s---'~e

13:-13-:-s-"'":!13:---!s:---z":'"e

numetiek

,!JO

T!JDSTAP
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voor het experimentele en numerieke geval.
Hoewel dus zowel experimenteel als numeriek de verde ling van de
volumestroom in de takken vrij constant is Qver een groot gedeelte van
een periode, blijkt ook dat aan het eind er relatief een groter debiet
door de interna dan door de externa gaat. De totale volumestroom is dan
het kleinst (fig. 6.1) maar de vertragingen en versnellingen het grootst.
-er kleine variaties in het Reynolds-getal per doorsnede optreden. Om een
indruk te krijgen van de grootte van deze variaties is op 3 doorsneden in
de communis het Reynolds-getal berekend als functie van de tijd. Dit is
aIleen voor de communis gedaan omdat hier de 3-dimensionale effekten
waarschijnlijk nog een kleine rol spelen. Uit figuur 6.4 blijkt dat
rekening moet worden gehouden met variaties in het Reynolds-getal van
plus of min 50.
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figuur 6.4:Reynolds-getal als functie van de tijd voor 3 doorsneden in de
communis.
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-656.2 diskussie
Van wege het complexe karakter van een instationaire stroming in een nietsymmetrische vertakking is het onmogelijk een duidelijke verklaring te geven
voor de optredende stromingsverschijnselen. DuideIijk is dat ook hier net
zoals in het stationaire geval de verwijding in de communis en interna met
grenslaagloslating ais gevolg, de invloed van de apex ais stroomopdeler en
het bochteffekt bij de instroming van interna en externa een rol spelen.
Dnor de instationaire en 3-dimensionale effekten is dat evenwel veel
moeilijker in de profielen aan te duiden.
Uit de gepresenteerde resultaten kan echter weI geconcludeerd worden dat
de instationaire stroomsnelheden goed te voorspellen zijn met een numeriek
model. Het snelheidsverloop en het optreden van terugstroming komt over de
hele periode voor beide gevallen globaal overeen. Ten aanzien van de
snelheidsgradienten moeten we iets voorzichtiger zijn, maar een kwalitatieve
voorspelling lijkt goed mogelijk. De grootste verschillen tussen de
berekeningen en de metingen treden vooral op in de versnellingsfase.
Numeriek zou dit kunnen betekenen dat de tijdstappen in dit dee I van de
periode toch iets te groot zijn voor het oplosproces. De reden waarom dit
dan niet naar voren is gekomen in het testprobleem ligt waarschijlijk in het
verschil in geometrie van een symmetrische vertakking en een
halsslagadervertakking.
Zowel numerieke ais experimentele studies van een instationaire stroming
in een 2-dimensionaal model van een halsslagadervertakking zijn, voor zover
bekend, niet voorhanden. Een literatuuronderzoek van Versteijlen (1935)
geeft aan dat er numeriek aIleen aan een symmetrische vertakking gerekend is
door Fernandez e.a. (1976) en O'Brien e.a. (1976). Op het gebied van
experimentele studies heeft Versteijlen slechts een auteur gevonden namelijk
Ku (1983,1984). Ku heeft zowel visualisaties als metingen verricht aan een
3-dimensionaal model van de vertakking. Er is in dit onderzoek getracht am
de volumestroom en de volumestroomverhouding als functie van de tijd, zo
natuurgetrouw mogelijk na te bootsen.
Ku lokaliseert een gebied met hoge unidirectionele schuifspanningen aan
de bovenwand van de interna die stroomafwaarts groeien. Aan de onderwand van
de interna zijn tijdens de hele periode de schuifspanningen laag en zelfs
negatief. Dit lijkt in overeenstemming met onze resultaten die hoge

-66-

snelheidsgradienten voorspellen aan de bovenwand van de interna en positieve
en negatieve gradienten aan de onderwand. In het model van Ku breidt tijdens
afnemende volumestroom het terugstroomgebied zich uit in zowel
stroomafwaartse, stroomopwaartse als radiele richting. De maximale gootte
bedraagt ongeveer 50\ van het totale doorstroomoppervlak. In ons 2-.
dimensianale model lijkt voar de uitbreiding en de maximale grootte ongeveer
hetzelfde te gelden. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat ook Ku geen
stroomopwaartse invloed vaststelde van de vertakking.
Metingen van Vial (1984) aan een stapvormige vernauwing in een
rechthoekig kanaal laten een stabiele stroming zien tijdens de
versnellingsfase een een instabiele stroming tijdens de vertragingsfase.
Voar de halsslagadervertakking echter lijkt de stroming volledig stabiel
over de hele periode. Ret lijkt alsof van een stap een gratere verstoring
uitgaat voor de stroming dan van een vertakking.
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7 Concl usies

De las~r-doppler snelheidsmetingen zoals die in dit onderzoek zijn verricht
geven een nauwkeurig beeld van de axiale snelheidsprofielen in het 2dimensionale model van de halsslagadervertakking bij zowel een stationaire
als een instationaire flow. Voor beide flowsituaties stemmen de
experimenteel gemeten en numeriek voorspelde snelheden goed overeen. Het
lijkt voor dit 2-dimensionale model dus gerechtvaardigd om aan de hand van
numerieke berekeningen een uitspraak te doen over optredende
stromingsverschijnselen in een halsslagadervertakking. Het toepassen van
geornetrievariaties van de vertakking om de invloed hiervan te bekijken op
het stromingsgebeuren, kan dus tot zinvolle resultaten leiden.
Aanwezige verschillen in de snelheden hangen waarschijnlijk nauw samen
met het opt~eden van 3-dimensLonale effekten zoals secundaire stromingen en
ontwikkeling van de stroming in de breedte-richting van het kanaal. Om deze
verschillen beter te kunnen begrijpen is het aanbevolen dat hieraan in de
toekornst extra aandacht wordt geschonken.
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat de verschillen in optredende
strorningsfenomenen vaor het stationaire en instationaire geval oprnerkelijk
zijn. oit in tegenstelling tot sommige literatuur waarin juist wordt beweerd
dat deze verschillen klein zouden zijn.
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Appendix A1
Een bekend alternatief voor de Newton-iteratie is de zogenaamde Picarditeratie, ook weI successieve substitutie genoemd. De niet lineaire
convectieve term wordt dan geschreven als:
au~+1
~ u~+1 auf+1 = r:2 u I.. __
1_

j= 1 J

ax.

J

j=1 J

ax.

J

Een nadeel van Picard is dat het iteratieproces lineair convergeert
tegenover kwadratische convergentie van Newton. Het convergentiegebied van
Picard echter is breder dan dat van Newton en het is dus mogelijk om de
oplossing binnen het convergentiegebied van Newton te brengen door eerst een
of meer malen successieve substitutie toe te passen.
Het voorgaande is getest aan de hand van een stroming door de halsslagadervertakking met een Reynoldsgetal van 1000. Als begins chatting voor het
iteratieproces diende de Stokes-oplossing. De berekening van deze oplossing
is meegeteld bij de bepaling van het totale aantal iteratieslagen. Het
iteratieproces werd afgebroken als het maximale verschil tussen twee
opeenvolgende oplossingen kleiner was dan een bepaalde waarde. Bij
toepassing van aIleen Newton-iteratie was de oplossing divergent. Daarna is
respectievelijk 1, 2, 3 en 6 maal Picard toegepast alvorens over te gaan op
Newton. Onderstaande tabel geeft hiervan de resultaten.
methode

aantal

Newton

iteraties
divergentie

1 Picard-slag
2 Picard-slagen

divergentie
9

Picard-slagen

11

6 Picard-slagen

12

3

Deze tabel laat zien dat een aantal Picard-slagen de oplossing binnen het
convergentiegebied van Newton kan brengen. Tevens kan geconstateerd worden
dat Newton sneller convergeert dan Picard.
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