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Samenvattinci:
Het interfacufteitsprojekt "Atherosclerose" heeft onder meer tot doel
inzichten te verwerven in de stromingsverschijnselen in de
halsslagadervertakking in verband met aderverkalking.
frfede op grond van de bevindingen van een literatuuronderzoek zijn in dit
kader laser-Doppler snelheidsmetingen verricht aan een sinusvormig
pulserende stroming, met een Reynoldsgetai van 200<Re<800 en een Voraersleyparameter van CI = 7 . 8 . in een 90' bocht aet een buisstraal/kromtestraal
verhouding van 1/6. Het inloopprofiel was daarbij volledig ontwikkeld. De
stroming is gerealiseerd door de combinatie van een Verder tandradpomp voor
de stationaire component en een programmeerbare VSP superpomp voor lie
instationaire cozponent. A l s meetvloeistof is een zink-jodide oplossing
gebruikt, die zeer geschikt bleek voor laser-Doppler snelheidsmetingen.
De metresultaten geven een goed beeld van het verloop van de axiale en
secundaire snelheden. Ea intree in de bocht verschuift voor alle fasen het
punt van raaximale axiale snelheid naar de buitenbocht. Er is nauwelijks
sprake van terugstroming. Het C-vormige uiterlijk van het axiale
isotachenpatroon is te verklaren aan de hand van de secundaire
stroming, die van het Dean-type is. In de Ease van minimaal en toenemend
debiet ontstaan axiale snelheidsplateau's b i j de binnenbocht, In de fase van
maxinaal en afnemend debiet verschuift het centrum van de wervel naar de
binnenbocht en is er staartvorming.
Wet verhogen van de ~~omersley-parameter
van a = 7 , 8 naar a = 2 4 . 7 leidde
tot een belangrijke afname van de secundaire snelheden! waarbij echter geen
overgang van een Dean- naar een Lyne-type secundaire stroming weid
waargenomen.
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1.

Hoofdstuk 1: INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het projekt waarbinnen dit
afstudeeronderzoek heeft plaatsgevonden alsmede de opbouw van dit
afstudeerverslag. Vervolgens worden de dimensieloze parameters behandeld,
die in dit verslag worden gebruikt. Tenslotte wordt er in dit hoofdstuk een
beknopt overzicht gegeven van de literatuur die aansluit bij de verrichte
experhenten.

1.1.

Inleiding.

Het interfaculteitsproject "Atherosclerose" van de Technische Universiteit
Eindhoven heeft tot doel inzichten te verwerven omtrent het ontstaan en
detecteren van vaatvernauwingen (stenoses) De aandacht gaat daarbij
voornamelijk uit naar de halsslagadervertakking (carotis). Bij het ontstaan
van stenoses is onder andere het stromingsgedrag van het bloed in de carotis
van belang. De stromingsverschijnselen in de carotis zijn echter uitermte
complex, zoals moge blijken uit een door Bharadvaj (1982) verrichte
visualisatie studie van de stationaire stro~ingsverschijnselenin een star
model van de carotis, waarvan de stroomlijnen zijn weergegeven in
figuur 1.1.
o

figuur 1.1: Schematische weergave van
het stationaire stromingspatroon in de
c;iretis (Bharadmjr 1483).
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Betreffende de geometrie van de carotis kan er onderscheid gemaakt worden in
een inloopstuk waarvan de doorsnede verloopt van cirkelvormig naar
elliptisch (communis), een flowdivider (apex) en twee bochtvormige zijtakken
(interna en externa), waarvan de interna tevens een verwijding heeft
(bulbus). De stromingsversehijnselen in de zijtakken worden volgens Olsen
sterk bepaald door de bochtvormige geom.etrie en door de verwijding. 0% aeer
fundamentele inzichten in de stromingsverschijnselen in de carotis te
verwerven, is het daarom zinvol om eerst de stroming in een relatief
eenvoudige configuratie zoals de rechte buis en een bocht te onderzoeken.
Het eerste deel van het afstudeerwerk betrof een literatuuroverzicht 73an
(inlstationaire stromingen in starre en elastische configuraties (rechte
buis, bocht en vertakking), waarvan de resultaten vermeld staan in een
verslag (Van den Brand, 1987). Het eerste deel. en dit tweede deel vomei1
samen de verslaglegging van het afstudeerwerk.
Dit tweede deel. van het afstudeerwerk bevat een beschrijving van de
verrichte experimenten betreffende snelheidsmetingen roet EDA aan een
instationaire stroming in een bocht en een analyse van de daarbij gebruikte
opstelling. De experimentele resultaten van de snelheidsmetingen dienen
tevens voor vergelijking Bet de resultaten van een numeriek model, dat
binnen het "AtherosSeroseg'-projectwordt ontwikkeld.
In hoofdstuk 1 worden naast deze inleiding de gebruikte dimensieloze
getallen gegeven en een kort overzicht van de relevante literatuur.
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de meetmethode en de meetopstelling.
Voor het realiseren van een instationair debiet is gebruik gemaakt van een
superpomp. In hoofdstuk 3 wordt op enige aspecten van deze pomp ingegaan,
omdat bleek dat deze pomp niet zonder rceer toepasbaar was voor onze
onderzoekssituatie. Ook wordt daarbij ingegaan op de invloed van het
vloeistofsysteem op de stroming. In hoofdstuk 4 worden de diverse
experimentele resultaten van de snelheidsmetingen in een starre 90' bocht
(6=a/R=1/6) beschreven. Er is een testmeting verricht voor de werking van de
apparatuur. Daarbij is op negen plaatsen in de bocht het axiale
snelheidsveld in het symmetrievlak gemeten voor een stationaire stroming met
Re=500. Daardoor is een vergelijking mogelijk met de Berekende profielen
volgens het numerieke model van Van de Vosse (1987). Vervolgens worden de
resultaten beschreven van de metingen in de "centrumsituatie". In de
centrumsituatie z i j n de axiale en seciindaire snelheden geBeten hij e r a
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sinusvormig pulserend debiet (200<Re<800)en een Womercley-parameter van
a=7,8. Daarnaast worden de resultaten beschreven van de metingen van de
secundaire snelheid in het symmetrievlak en een lijn loodrecht daarop,
waarbij, uitgaande van de centrumsituatie, de Womersley-parameter is
verhoogd van a=7,8 naar a=24,7. Vervolgens werd voor beide situaties de
stationaire component van de stroming nul gemaakt, zodat er bij een zuiver
oscillerend debiet is gemeten (-300<Re<300). Voor de laatste meting werd de
Womersley-parameter weer verlaagd tot a=7,8. Ook worden in hoofdstuk 4
de resultaten vergeleken met de bestaande literatuur. In hoofdstuk 5 worden
de conclusies van het onderzoek gegeven, alsmede aanbevelingen voor de
voortgang van het onderzoek.

4.

1.2. Gebruikte dimensieloze getallen.
Hieronder worden de definities van enkele gebruikte dimensieloze parameters
gegeven met tussen haakjes de waardes in vivo. De bij de experimenten
gebruikte dimensieloze parameters komen daar zoveel mogelijk mee overeen.
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1.3. Samenvatting relevante literatuur.
Bet onderstaande is gebaseerd op een reeds eerder verricht algemeen
literatuuroverzicht betreffende (in)stationaire stromingen in starre en
elastische configuraties (Van den Brand, 1 9 8 7 ) . Uit dat rapport blijkt o,gder
andere dat er zeer beperkt is gemeten aan een instationaire stroming in een
bocht met een inloopprofiel, dat hoort bij een volledig otntwikkelde
stroming in een rechte buis. Daarom is besloten snelheidmetingen in een
starre bocht te verrichten met zo'n Tolledig ontwikkeld inloopprofiel, Het
debiet daarbij is sinusvormig pulserend met 200 < Re < 800 (81<~<3223,
een
kromming van de bocht van 6 = 1/6 en een Uomersley-parameter Q = 7,81.
Teneinde de meetresultaten te kunnen vergelijken met reeds verrichte
experimenten en analyses volgt hier een samenvatting van de relevante
literatuur, Identieke experimentele situaties noch numerieke analyses zijn
niet voorhanden, zodat er volstaan moet worden met soortgelijke
experimenten.
Mullin (1980) heeft met EDA axiale snelheden gemeten in een bocht met
6=1/7, een sinusvormig pulserend debiet (O<Re<200)en a=4,38, Voor zijn
resultaten wordt verwezen naar Eiguur 1 . 2 . Bij heeft geen metingen van de
secundaire snelheid verricht. A l s medium gebruikte hij lucht.

WC=O

figuur 1 - 2 : Axiale snelheden in een bocht bij een pulserend debiet
(O<Re<200), 6=1/7 en a=4,38 (Mullin 1980).
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De afwijking van ket inloopprofiel (t?=Oo) van een volledig ontvikkeld
inloopprofiel noemt hij het stroomopwaarts effekt. Hij concludeerde dat bij
een minimaal debiet (wt=O) en toenemende a het stroomopwaarts effekt van de
bocht toeneemt. Bij een eerdere soortgelijke meting maar dan a=O,99 nam hij
geen strooinopwaarts effekt waar. Het snelheidsmaximum bij minimaal debiet
bevindt zich bij de binnenbocht voor Oo<6<9O0. Bij toenemend debiet
verschuift dit punt naar de buitenbocht, Sij geeft hiervoor als reden dat
het effekt van de secundaire stroming pas verderop in de bocht merkbaar
wordt, Volgens Hullin z a l deze verschuiving dan ook eerder te zien zijn bij
hogere Deangetallen en zal ook het stroomopwaarts effekt van de bocht niet
meer worden waargenmen. Tevens verdwijnt het stroomopwaarts effekt bij
toenemend debiet. Volledige ontwikkeling van de stroming constateerde f-ullin
alleen bij w t = 5 ? ~ / 6 voor 8=90O Terugstroming is nauwelijks aanwezig.
Talbot (1983) heeft met LDA zowel axiale als secundaire snelheidsmetingen
verricht bij een sinusvormig pulserend debiet (O<Re<985), S=1/7 en a=lS,5.
Het debiet is maximaal bij wt=sr/6. Het door Talbot gebruikte inloopprofiel
behoort bij de instroomeoorwaarde van constante dynamische druk over het
intreevlak: ket zogenoeiBde vlakke inloopprofiel. Voor de resultaten wordt
verwezen naar figuur 1.3. Hoewel Talbot bij een v l a k inloopprofiel heeft
gemeten, wordt toch wel verwacht dat zijn experimantele situatie enigszins
bij de onze zal aansluiten aangezier? bij een instationair debiet ook
afplatting van het volledig ontwikkelde profiel plaats vindt (Van de Vosse,
1981). Grotere verschillen met name voor de grootte van de
terugstroomgebieden worden verwacht doordat bij Talbot het Reynoldsgetal bij
minimaal debiet nul is en in onze situatie deze 200 is. Het axiale
snelheidsmaximum verschuift voor alle fasen direkt na intree naar de
buitenbocht. In de fase van afnemend debiet (wt>?r/6) vond hij een sterke
terugstroming in de binnenbocht die begint bij wt=sr/2 en 6>30°, waarbij de
grootte van het terugstroomgebied toeneemt tot 50 % van het lumen, Bij
toenemend debiet onstaat loslating verderop in de bocht. Bij maximaal debiel
ontstaat bij 6=30° een Deantype secundaire stroming. Bij verder afnemend
debiet concentreren de secundaire stromingen zich bij de binnenbocht en zijn
te beschrijven als een jetachtige stroming bij het symmetrievlak en daar
onder en boven een helixachtige struktuur. Bij toenemend debiet treden in
O

het begin van de bocht ( 8 < 3 0 1 voornamelijk helixstrukturen op die verderop
iii de hûcht ûvergâar, in een jetachtige stroming. Vdgep1s T a l h ~ thebben die
helixachtige strukturen dezelfde oorsprong als de Dean wervels en hangen dan
ook sterk van het Deangetal af.

-”’

7.

E4unson (1975) heeft bij een volledig omtwikkelde oscillerende bochtstroming
de gemiddelde secundaire snelheid i op de buisas gemeten met behulp van
visiualisatie van de stroming. De Womersley-parameter a varieerde daarbij
tussen O en 32. Daarbij defini@ert hij een dimensieloze gemiddelde
secundaire snelheid r;l volgens r ) = i/awR s met Rs het Reynoldsgetal voor de
secundaire stroming, a de buisstraal en w de hoeksnelheid. Zijn resultaten
zijn

-It
1

figuur le4: Dimensieloze gemiddelde secundaire snelheid op de buisas voor
diverse waardes van de Womersley-parameter a (Hunson, 19751
L1

Uit de figuur blijkt dat bij toenemende
erg klein ten opzichte van

0

af r)

sterk afneemt. Voor a>lQ is q

voor een stationaire stroming ( a = O ) . Voor a>l3

gaat volgens Hunson de secundaire stroming over van een Deantype naar een
Lynetype secundaire stroming (zie ook Van den Brand,1987, par.3.3). Bovendeerd (1985) heeft snelheidsmetingen in een bocht verricht voor een
stationaire stroming met S=1/6 en Re=70Q. Enkele resultaten zijn weergegeven
in figuur 1.5, De resultaten zijn mogelijk relevant voor onze studie daar de
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waarvoor geldt Re=500, Het punt van maximale axiale snelheid verschuift
direkt vanaf intree naar de buitenbocht. Uit de figuur 1.5 blijkt dat bij
intree een stroomopwaarts effekt wordt waargenomen. De secundaire stroming
is daar over de gehele doorsnede naar de binnenbocht gericht. Verderop in de
bocht ontstaat het secundair snelheidspatroon dat kenmerkend voor een
Deantype stroming is. Dit leidt tot het c-vorzige uiterlijk van het
isotachenpatroon. Verder blijkt het centrum van de Deanwervels zich te
verplaatsen van de binnenbocht naar de buitenbocht voor toenemende 8 . Bij
z=3,5 (8=8S0) is er een staart te zien in het secundaire snelheidsveld,
waarvoor echter geen verklaring wordt gegeven,
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hoofdstuk 2: DE M E E ~ ~ E T ~ENO DDE~ MEETOPSTELLING.

In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op het principe van LDA rnetingen,
de meetopstelling, de meetploeistof en het instellen van de parameters voor
de stroming.

2.1. LDA metingen volaens de referentiebundelmethode.
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de principes van LDA Inetingen. Voor
een uitgebreide beschrijving wordt verwezen niiar Gorver (1982) en Bovencleerd
(19859

I>

De loop van de laserbundeia voor LDA zetingen ;net het DISA-LDA systeem is
geschetst in figuur 2-1,
X

,Hoof

dbundel

Ref erentie bundel
figuur 2.1:

Loop van de laserbundela bij LDA Inetingen.

11.
Daar waar de bundels elkaar snijden wordt het snij- of meetvolurne genoerd.
De hoofdbundel heeft een frekwentie :dan fo:: 4 , ~ l O ' ~ Hz: de frekwentie
behorende bij het licht van de Helium-Neon laser met een golflengte
h = 632,s nm. friet behulp van een Bragg-cel is de frekwentie van de
referentiebundel verschoven ten opzichte van de hoofdbundel net
Ifv! = 40 MKz, Daardoor kan aan de vloeistofsnelheid een teken toegekend
worden, De hoofd- en de referentiebundel zijn onderling orthogonaal
gepolariseerd, Door het snijvolume bewegen zich deeltjes met een snelheid v"d
die gelijk is aan de vloeistofsnelheid. Ten gevolge van deze
deeltjessnelheid heeft het door de deeltjes verstrooide licht een
frekwentieverschuiving fd: de zogenoemde Dopplerverschuiving. Het
verstrooide licht valt samen riiet het onverctrooide licht van de
referentiebundel op de fotodiode o f detector. De intensiteit van de
fotostroom van de detector blijkt nu te kunnen worden geschreven als
(Bovendeerd 1985) :

met:

waarbij vdx de snelheidscomponent in de x-richting van het deeltje is.
Zet deze methode wordt dus de snelheid gemeten in het bundelvlak, loodrecht
op de bissectrice van de scherpe hoek tussen de bundels. Voor deze snelhei6
geldt op gron6 van (2.2):
A
-- - --------"dx- 2sinfû/2) fd

12.3)

a

Het licht dat op de detector .salt, bevat tsee orthogonale componenten:
-het verstrooide licht van de hoofdbundel inet frekwentie fd* f*
-het onserstrooide licht van de referentiebundel met frekwentie f-v
Door een instelbaar polarisatiefilter in de detector worden beide
componenten met een gelijke intensiteit doorgelaten. Het uiteindelijk
detectorsignaal Bestaat uit een stroom die evenredig varieert met de
frekwenties f, en fg. Aangezien
constant is en f, evenredig Bet de
I
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snelheid iiân de vloeistof, is de detectorstroom een direkte maat voor de
snelheid. Het detectorsignaal wordt daarna vermenigvuldigd met het signaal
fV+ fs van de lokale oscillator. Voor het resulterende signaal dat asn de
tracker wordt toegevoerd geldt dan : fT= If,- fsJ. De tracker levert
evenredig met dit signaal een gelijkspanning IJDcOr)e Deze spanning is et
( 2 . 3 ) een direkte maat voor de snelheid, Eet het PCH2-LDA meetsysteem
(Personal Computer Esasurement 2 Laser Doppler Anemornetriel worden na een
ijking "snelheden" in de datafiler ingelezen. Voor een beschrijving van het
DISA-LDA systeern er! het PCH2-LDA meetsysteem wordt verwezen naar de
appendices H en I. H e t een ad hoc omschrijfprogramma voor de data en ket
pakket IDEAS worden de data verder verwerkt t o t figuren met axiale isotachen
en vectorplots van de secundaire snelheid.

2 . 2 . De meetopstelling,

Het stromingscircuit is sche1natisch weergegeven in figuur 2-2.

Zink-Jodide
ther m o s t a a t b a k

golf g e n er a t o r
pompregeling

c uperpomp
I

t a n d r a d pomp

e-Ne L a s e r

figuur 2.2: SchernatiCche weergave van het stromingscircuit voor LDA metingen
bij een pulserend debiet.
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Het voorraadvat met de meetvloeistof (zinkjodideoplossing) as in een bak
water gehangen om de meetvloeistof op een constante temperatuur van
T=250,2'C te houden. Omdat de oplossing oxideert bij contact met de
buitenlucht vordt in het voorraadvat constant een beetje stikstofgas
toegelaten, dat weer ontsnapt via een aaterslot. Zodoende kan er geen te
hoge druk in het systeem ontstaan. Een Verder-tandradpomp met debietregeling
zuigt de oplossing uit het voorraadvat en perst dit via een flowmeter door
een inloopbuis naar het model in de meetsectie. De inloopbuis heeft een
lengte van L=40 cm, zodat de stroming voor het mode!. volledig ontwikkeld is
bij de gebruikte Reynoldsgetallen. Het model is een 90' bocht met een
buisdiameter van 2a=8 zn: en een kromtestraal van R=24 mm. Het model is van
perspex vervaardigd en bestaat uit twee helften {zie figuur 2.3).

figuur 2 . 3 : Afmetingen van het -nodel van de 90'

bocht, vervaardigd van

perspex.
De brekingsindex van perspex is n=1,493. De reden dat een oplossing van
zinkjodide als meetvloeistof is gekozen is mede gelegen in het feit dat de
brekingsindex ervan op eenvoudige wijze aan die van perspex kan worden
aangepast. Correcties bij de snelheidsmetingen vanwege niet loodrechte
overgangen tussen de oplossslng en perspex kunen daardoor achterwege
blijven, zolang de optische as loodrecht op de overgang lucht perspex staat.
Na het model komt de oplossing weer in het voorraadvat op halve hoogte van
het vat 01rei. goede rir-ciilatie in het vat t e waarborgen. De tandradpomp is
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ingesteld op een constant debiet en zorgt zodoende voor de stationaire
component (Re=500) van de sinusvormig pulserende stroming. Het sinusvormig
varierende deel van de stroiPing (-300<Re<300)wordt gerealiseerd door
parallel aan de tandradpomp een programmeerbare VSI-superpomp aan te
sluiten. Voor de totale stroming geldt dan 200<Re<800. De cilinder met de
zuiger van de superpomp staat in open verbinding met het vloeistofsysteem.
De zuigerbeweging wordt voorgeschreven door een golfgenerator. Hierbij zijn
diverse golfvormen mogelijk (fysiologische-, sinus- en blokgolf) bij diverse
frekwenties. Voor de metingen wordt een sinusvormige golf gebruikt net een
frekwentie van f=l Hz. Voor een uitgbreide beschrijving van het VSIsuperpompsysteem wordt verwezen naar hoofdstuk 3 . Uit hoofdstuk 3 blijkt dat
het gewenste sinusvorzige debiet van de superpomp beter gerealiseerd wordt
als een redelijk deel van de pompcapaciteit (ca.20%) wordt benut. Om het
door de porr-p te leyieren debiet te verhogen zonder debiettoename in het !riodel
is er een by-pass aangebracht. Voor alle flexibele verbindingen is gebruik
gemaakt van gewapende nylon slang met een inwendige diameter van 10 m, Het
gebruik van gewapende slang zorgt er voor dat de distensibilikit van de
slangen nauwelijks invloed heeft op de v a m van het instationaire debiet. De
plaats in het model waar de snelheid swrdt gemeteii, wordt bepaald door de
plaats van het saijvolume vaiì de laserbundels in het model. Dit sniji;o7un?e
kan op elke gewenste plaats in het rnodel gebracht worden met een drietal
stappenzotoren.

2.3. De meetvhoeistof zinkjodide.
B i j instationaire snelheidsmetingen is het gewenst het verloop van het

debiet door het model rechtstreeks te kunnen meten. De tot op heden
gebruikte Beetvloeistof, een mengsel van olie en kerosine, is niet geschikt
voor flometingen met een elektromagnetische flowprobe. Naar aanleiding Tan
een artikel van F.Nendriks en A.Aviram (1981) is besloten OM een zinkjodideoplossing als meetvloeistof te gaan gebruiken. Bet verloop van de
brekingsindex en de daarbij behorende kinematische viscositeit u volgens
Hendriks 11981) is weergegeven in figuur 2 . 4 .
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7 : kinernatische viscositeit (d.5')
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figuur 2.4: De brekingsindex n en de kinematische viscositeit v als funktie
van het ZnJ 2 percentage (F.flendriks 6( A,kivirat-,1981).
Eierbij wordt betreffende het percentage ZnJ2 vermeld dat het poeder voor
het oplossen in water eerst vacuum gedroogd is in verband met de extreem
hygroscopische eigenschappen ervan. Bij het maken van de oplossing voor onze
opstelling i s het poeder niet gedroogd, Ook is er niet gecorrigeerd voor de
hoeveelheid water die het poeder reeds had opgenomen, aangezien die niet
bekend was. Dit leidde tot een "concentratie" van 63,4 % ZnJZ bij een
brekingsindex van n=1,493 (Henclriks: 60,s % ZnJ,L b i j n=1,493). De oplossing
is op de juiste brekingsindex gebracht door de opstelling te vullen met een
60 % oplossing en daarna ZnJ poeder toe te voegen tot er geen refractie van
2
de laserbundels meer plaats vond aan een gekroPná opper-lak bij de overgang
van de oplossing naar het perspex. De zinkjodide-oplossing is optisch
helder, waarbij als lichtverstrooiende deeltjes silica ge9 wordt gebruikt
(Lichrosorp). Yan de aldus verkregen oplossing met een brekingsindex van
n=1,493 is het percentage ZnJ2 bepaald alsnede de kinematische Tiismsiteit u
met een Ostwald viscosimeter en de soortelijke aassa met eer. pypnometer,
Hiervoor wordt verder verwezen naar appendix E. git figuur 2.5 is moeilijk
af te lezen hoe groot de kinernatische viscositeit is bij n=1,493, Een
-6 2 -1
O
schatting levert v = ( 1 , 6 0 , 2 ) . 1 0 m . s bij T = 21 C. De bepaling met de
-6
2 -1
Ostwald viscosimeter Leverde v = ( 1 , 6 5 0 . 0 1 j . 1 0
KI . s
. Voor alle metingen
O
onzerzijds geldt een temperatuur van T=25 C . Vergelijking van onze metingen
met die vun Yeridriirs is echter vel mogelijk aangezien de brekingsindex en de
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viscositeit slechts in geringe mate van de temperatuur afhangen. Voor een
temperatuurverschil van AT = 2 O C geldt: AV < 0,05 en An < 0,001 (zie
appendix E).
De hierboven vermelde eigenschappen hebben direkt betrekking op de LDA
snelheidsmetingen en het instellen van de gewenste stroBing. Daarnaast is
gebleken dat de lichtverstrooiende deeltjes goed verdeeld blijven over de
oplossing. Het effekt Ban de deeltjes met een geschatte diameter van 10 ym
op de stroming is zeer gering omdat de soortelijke massa van de deeltjes en
de oplossing weinig verschilt: p op1- 1925 kg-m3 pdeeltjes= 2000 kg.-i!3
Berder is gebleken dat de oplossing chemisch stabiei is. Aangezien
zinkjodide poeder duur is (ca.f 250,- per kg) is de oplossing alleen
toepasbaar in kleine opstellingen. Bij contact van de oplossing met de
buitenlucht vindt oxidatie van de oplossing plaats waardoor deze bruin wordt
(jodide wordt omgezet in jood), Daarom dient de oplossing gebruikt te worden
in een gesloten opstelling in combinatie Eet stikstofgas (zie par 2 . 2 :de
meetopstelling). Verder stelt de oplossing specifieke eisen aan de gebruikte
materialen. Bij gebruik van perspex dient dit zo goed mogelijk spanningsvrij
te worden gegloeid. Biet uitgegloeide dunwandige onderdelen barsten volledig
binnen enkele uren. Eassieve onderdelen gaan na ongeveer èèn seek sckevwtjes
vertonen die langzaam groter worden. Scheuren in het model verstoren ernstig
de loop van de laserstralen. Indien er Betalen worden gebruikt koat hiervoor
alleen roestvrij staal voor in aanmerking. Andere kunststoffen die in de
opstelling zijn gebruikt, zoals nylon, Arniet, Teflon en polycarbonaten,
worden niet aangetast. Indien mogelijk geniet het gebruik van glas de
voorkeur. Aangezien de oplossing nogal aggressief is dient de behandeling
iEet enige voorzichtigheid te gebeuren. Bij lekkages en dergelijke is
schoonmaken met water reeds voldoende, De oplossing is niet giftig. Bij het
vervaardigen van de oplossing onstaat veel oploswarmte waardoor de oplossing
troebel wordt doordat zink hydrolyseert tot zinkhydroxide, Het toevoegen van
een scheutje zoutzuur maakt de oplossing weer kelder. A i s de brekingsindex
van de oplossing moet worden verlaagd, omdat deze bijvocrbeeld door
verdamping van water te hoog is geworden, kan dit met een
zoutzuuroplossing van 0 , 1 M. Er wordt dan voorkomen dat de o p l o s s i n g in de
opstelling hydroliseert, Ook is het mogelijk dat de oplossing na toevoeging
van het zoutzuur nog een beetje een bruine waas heeft. Bit is t e verhelpen
d m r m g e v t e r 3 gram sclfielgaeder per I liter oplossing toe t e voegen, Het
I

e
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sulfiet zorgt als reductor voor de omzetting van jood (de veroorzaker van de
bruine waas) naar jodide. Henriks en Aviran 11981) gebruikten hiervoor
zinksulphoxylaatformaldehide.
De oplossing bezit verder een voor ons (nog) niet relevante eigenschap:
door de elekrochemische eigenschap van jodide is het mogelijk flow
visualisatie toe te passen. Als een elektrode met positieve spanning (anode)
in de oplossing wordt geplaatst ontstaan er bruine stroomlijnen {jodide
ifordt geoxideerd tot jood). Bij de negatieve elektrode (kathode) vindt dit
proces in omgekeerde richting plaats. Dit effekt kan versterkt worden door
aan de oplossing een oxidator toe te voegen (waterstofperoxide) en verzwakt
door het toevoegen van een reductor (sulfietverbinding). Dit proces alsmede
enkele toepassingen ervan wordt uitgebreider beschreven door nlendriks
en Avirarii (1981).
Testmetingen ir, de opstelling hebben aangetoond dat de oplossing goed
voldoet als meetvfoeistof. De kwaliteit van het LDA signaal is goed, De f l o s
is goed te aeten met een elektromagnetische flowprobe.

2 . 4 . De meetprocedure.
Op vijf axiale posities in de bocht zijn snelheidsmetingen verricht zoals

weergegeven in figuur 2 - 5 met het bijbehorende x-y-z stelsel. Be axiale
positie van een doorsnede wordt gegeven door RB. De snelheden worden uit
syrmetrie overwegingen gemeten in de halve doorsnede van de bocht b i j een
vaste hoek 8. De wetpunten worden doorlopen volgens een rechthoekig r o o s t e r
zoals aangegeven in figuur 2.6.
90'

6
I

N

N

E
Y

o :

N

16

Re: constant

figuur 2 . 5 : Plaats in de bocht waar snel- figuur 2.6.: He2 meetïûoster
heidsmetingen zijn verricht.
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Iedere Meetlijn j bestaat uit i meetpunten, De onderlinge afstand tussen de
meetpunten bedraagt 0,5 mm, zodat bij een buisdiameter van 8 mm een
doorsnede bestaat uit ( i = O t/m 16 ) * ( j = O t/m 8 ) meetpunten. Het
eerste meetpunt ligt bij de buitenbocht in het symmetrievlak ii=O,j=O). In
ieder meetpunt aorden drie snelheidscomponenten gemeten:
-de axiale snelheid: de snelheid loodrecht op het doorsnede
-de secundaire snelheidscomponent loodrecht op het symmetrievlak
-de secundaire sneïheidscomponenet evenwijdig aan het sym%etrievlak.
De geo;;etensnelheden worden roiddels het PCE2 meetsysteem opgeslagen in
datafilec. Eet het programmapakket IDEAS vorden deze data verder verwerkt
tot figuren met het axiale isotachenpatroon en vectorplots van de secundaire
snelheden. Daartoe wordt het rechthoekige neetrooster vervangen door eel?
cirkelvormig rooster dat overeenkomt met de vorm van de doorsnede, De
snelheden aan de wand worden nul verondersteld

e

2 - 5 . Foutenbronnen.

Hierbij is onderscheid te maken in drie categorieën foutenbronnen:
a :plaatsbepaling rt.leetvoiurne
Be fout in de bepaling van de plaats van het meetvlak is opgebouwd uit een
O
O
foint van 0,2 in de bepaling van het instroomvlak (8=0 f en een fout van
O
0,3 in de bepaling van het aeetvlak vanuit hat instroomvlak. E i i j het
instellen van het !Beetvolume op het eerste meetpunt wordt ook een fout
gemaakt. Deze wordt hoofdzakelijk genaakt doordat de lengte van het
meetvolume relatief groot is ten opzichte van de buisdiameter.
Einimaliseren van de instelfout bij het beginpunt wordt bereikt door het
riteetvolume net in de wand te plaatsen. De x- en y-positie kunnen dan
worden bepaald met een afwijking van 2 0,05 m8, en de z-positie met een
afwijking mil 9 8 , 1 im. Bij de traversering van het model wordt een fout
gemaakt doordat de stappen van de atappenmotor discreet zijn. De minimale
O
hoekverdraaiing van de stappenmotoren (&&n stap) is 3,75 . De overbrenging
in de x-richting bestaat uit een wormwieloverbrenging 1:0,222 en een
spindel met een spoed van 2 mm per omwenteling, zodat de minimale
verplaatsing AS x min= 5 pm bedraagt, De overbrenging in de y- en zrichting b e s t a r t b it een spindel met een spoed van 1:5 rnw! per omwenteling,
e

I
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zodat daarvoor de minimale verplaatsing Ais y , z,min= 15 pix bedraagt. Over
een meetlijn (=16 stappen) wordt dan een fout van rciaximaal û,O4 mm in de
x-richting gemaakt en maximal 0,12 mm in de y- en z-richting. B i j
traversering onder een hoek worden de te traverseren afstanden x en y
berekend, waarna de traversering wordt uitgevoerd. Op grond van het
bovenstaande ontstaat dan een fout in de traverseerhoek, Deze bedraagt
O
voor een meetlijn maximaal 1 , 5 . De gemaakte fout in de plaatsbepaling
leidt tot een verwaarloosbare fout in de bepaling van de axiale snelheid
indien de snelheidsgradignt niet te groot is. Bij grote
snelheidsgradihten, zoals bij de buitenbocht, leidt het voor de axiale
snelheid t o t een fout van ongeveer 10 % van de maximale axiale snelheid.
De fout in de secundaire snelheid wordt hoofdzakelijk bepaald door de
fouthoek bij traversering onder een hoek. De gemeten snelheid bestaat dan
uit de secundaire snelheid en een bijdrage van de lokale axiale snelheid
volgens ( 2 . 4 ) (zie verderop in deze paragraaf), De fout in de secundaire
snelheid kan daardoor oplopen tot 0,5 % van de maximale axiale snelheid.
b:instellen optica.
Indien de polarisatierichting van de detector niet goed is ingesteld,
wordt een snelheid gemeten die lager is dan de werkelijke snelheid. Het
Dopplersignaal is bij gebruik van een zinkjodide-oplossing echter zeer
goed te onderscheiden van de voorverschuivingsfrekwentie van 40 EHz,
Fouten ten gevolge van een verkeerde detectorinstelling worden dan ook
verwaarloosd. Daarnaast kunnen afwijkingen in de stand van de optische as
en het al dan niet volledig snijden van de laserbundels aanleiding geven
tot fouten. Bij een rotatie van 180' van de laserbundels bleek dat deze
twee situaties niet in een gelijke plaats van de bundels resulteerde,
Daarom zijn er metingen verricht om te bepalen welke afwijking de optische
as had en of er wel sprake was van volledige snijding van de bundels. Voor
de metingen wordt verwezen naar de appendices B en C , De hieruit
voortvloeiende fouten blijken echter verwaarloosd te kunnen worden. Ook de
fout in de bepaling van de snijhoek van de bundels geeft aanleiding tot
een fout in de snelheidsbepaling van de vloeistof, Deze blijkt ongeveer
0,5 % te zijn. Hiervoor wordt verwezen naar appendix A. Daarnaast is de
origntatie van het model ten opzichte van het bundelvlak een foutenbron.
Indien het bundelvlak niet prrcies in het vlak van de te meten component
ligt w ~ r d te r een snelheid gemetenp bestaande u i t de te rfieten
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component ua en een snelheidseomponent u2 liggend in het vlak loodrecht op
het bundelvlak, volgens:
u = u1 .cosAly + u2.sinAly

(2.4)

vaarbij hu, de fouthoek tussen het bundelvlak en het gewenste vlak is. Bij
meting van de axiale snelheid is deze fout verwaarloosbaar omdat de extra
bijdrage in de te meten snelheid afkomstig is van de secundaire snelheid,
die in het algerrteen veel kleiner is dan de axiale snelheid. Bij het nieten
van secundaire snelheden wordt de bijdrage van de tweede terin bepaald door
de axiale snelheid ter plaatse. Daar in het instroomstuk de secundaire
snelheid per definitie gelijk is aan nul kan het bundelvlak daar zo
ingesteld worden dat er een snelheid nul gemeten wordt. Zodoende is het
mogelijk de fouthoek in de x-richting vrijwel te eiixzineren. Door de
refleetiepunten van de laserbundels aan het model op de frontlens in &&n
lijn en equidistant met de uittree van de bundels bij de frontlens te
brengen, kunnen de afwijkingen in de y- en z-richting geminimaliseerd
O
worden. De fouthoek bedraagt dan maximaal 0,5 . Formule ( 2 . 4 ) gaat
daardoor over in:
u = ua i. 0,01,u2
c:instellen van de stroming.
De stroming in ket model wordt gekarakteriseerd door het Reynoldsgetal
Re=v,D/v, het Deangetal K=Red(a/R) en de IfomersleyparaEeter a = a q / ( w / v )
Instelfouten ten gevolge van een afwijkend Deangetal gorden geacht te
worden veroorzaakt door een afwijkend Reynoldsgetal. Betreffende de
instelling van het Reynoldsgetal wordt onderscheid gemaakt in de
stationaire en de instationaire component. De stationaire component wordt
bepaald door bij een stationaire stroming de maxizale snelheid in het
inloopstuk te meten. De stroming is daar volledig ontwikkeld en er is geen
stroomopwaarts effekt vân de bocht. De gemiddelde snelheid bedraagt dan de
helft van de maximale snelheid, De fout b i j het instellen van de maxizale
snelheid is kleiner dan 1 %. De meetfout ten gevolge ~3anhet DISA-LDA
systeem is verwaarloosbaar. De fout ten gevolge van de onnauwkeurigheid
van de bepaling van de kinematische viscositeit bedraagt ongeveer Q , 5 %.
De vuriatie ~ 7 2het
~ Reyncldsgetal ten gevolge van îeinperatuurvarbaties
.)

bedraagt ongeveer 0,5 % (zie appendix E), De stationaire component van de
stroming is daarom in te stellen met een maximale onnauwkeurigheid van
2 %, zodat geldt:
490 < Restat< 510

(2-61

De instationaire component wordt bepaald met een flowmeter en een X-Tschrijver. Met behulp van de X-T-schrijver wordt gedurende ongeveer 20
periodes de top-top waarde van de flow bepaald en daarna gexl.iddeld. Be
instationaire component kan aldus met een onnauwkeurigheid van 1 %
ingesteld worden. Rekening houdend met temperatuurvariaties geldt dan voor
de instationaire cowlponent:

295

' Reinstat< 305

12.7)

De onnauwkeurigheid in de Vomersley-parameter a wordt bepaald door de
onnauwkeurigheid van de kinematische viscositeit en de frekwentie. Beiden
resulteren in een onnauwkeurigheid in a van dezelde orde grootte en zijn
kleiner dan 0 , 1 %. Daarbij is uitgegaan van de door de fabrikant opgegeven
frekwentiestabiliteit vala de superpomp.

2 2.

hoofdstuk 3: ANALYSE VSI-SUPERPOMP-SYSTEEH

3.1. Het VSI-susersomp systeem.

Het VSI-superpompsysteem (Vivitro Systems Incorporated, Canada) bestaat uit
een programmeerbare golfgenerator WG5891, de pompbesturing SPA3891Z, de
pompaandrijving SP3981 en een standaard zuigerpompkop SPH3891A (figuur 3.1).
torsieurnje overbrenging
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figuur 3.1:

Schematische weergave van de VSï superpomp

Be golfgenerator bevat een programrneerbaar integrated circuit (EPROM) waarin
vier golfvormen zijn opgeslagen: fysiologische golf (2x1, sinusgolf en een
blokgolf. De frekwentie kan ingesteld worden op 1, 2.4, 2.6, 3.2, 4, 6 en
6.6 Hz voor de fysiologische golf en op 0.5, 1, 1.2, 1-3, 1.6, 2, 3 of 3.3
Hz voor de sinus- en de blokgolf.
Be gewenste golfvorm en frekwentie worden toegevoerd aan de pompbesturing.
Eier wordt &e yewells& s ~ a g ~ e ~ yv ta ue u= .c.u;yGA iirnr ryrkn, uektrns ul a (rrztinl
tv---,
. EO
w--

v * ~ ~ r r a r

2 3,

pompbesturing vergelijkt de toegevoerde golfvorm met de gemeten golfvorm
volgens de tachometer op de pompaandrijving en brengt deze indien nodig met
elkaar in overeenstemming (velocity control). Deze terugkoppeling kan ook
plaatsvinden door vergelijking met de uit de verplaatsingsopnemer afgeleide
golfvorm (position control). Volgens de opgave van de fabrikant dient voor
de fysiologische golf velocity control gebruikt te worden . Daarom zijn alle
metingen uitgevoerd met velocity control. Voor systeemcontrole en calibrcrtie
heeft de pompbesturing de volgende uitgangen:
-zuigersnelheid: het tachometersignaal
-zuigerpositie : het verplaatsingsopnemersignaal
-d(positie)/dt : de tijdafgeleide van het positiesignaal (=zuigersnelheid)
-motorspanning : de aan de motor toegevoerde spanning over een weerstand
van 10 Cl-motorstroom
: de aan de motor toegevoerde stroom waarbij geldt

Imot=0,l*Vmot
Verder is er nog een uitgang voor een synchronisatiepuls met instelbare
vertraging.
Een schematische weergave van de pompaandrijving met de standaard pompkop is
gegeven in figuur 3.1. De draaiende beweging van de motor wordt via een
torsievrije balg overgebracht op de aandrijfspindle. Hierop zit een
kogelomloopmoer waardoor de rotatie van de aandrijfspindle wordt omgezet in
een translatie van de zuigerstang met zuiger. De zuiger met een oppervlak
van 38,25 cm2 bestaat uit Delrin met een afdichtring van C/R-TFE-SIRYON. De
cilinderwand is gemaakt van Pyrex. De zuigerverplaatsing wordt gemeten door
een lineaire verplaatsingsopnemer. De maximale slag van 37 mm wordt bepaald
door twee eindschakelaars.
De testmetingen zijn verricht met een fysiologische zoutoplossing. De
snelheidsmetingen met LDA in de bocht worden verricht met zinkjodide en als
alternatief een mengsel van olie en kerosine. In een model van de 90' bocht
met een doorsnede van 8 mm kunnen daardoor in principe de stroaingssituaties
gerealiseerd worden zoals aan gegeven in tabel 3.1 (voor de in vivo situatie
geldt a=am/v=5,8). Hierbij is uitgegaan van de mogelijkheden van de
golfgenerator WG5891. Het een standaard toongenerator zijn voor de sinus- en
blokgolven meerdere waardes van a mogelijk.
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tabel 3.1: Kinimale en maximale Womersley-parameter a in een bocht met een
doorsnede van 8 m m t realiseerbaar met het VSI-superpompsysteem
voor enkele vloeistoffen.
Door de continu variabele instelling van de zuigerslaglengte is daarbij in
principe elk Reynoldsgetal te realiseren tussen O en 12.000.
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3 . 2 . De testopstellina.

Figuur 3 . 2 is een schematische weergave van de testopstelling. De opstelling
is opgebouwd uit het reeds behandelde VSI superpompsysteem en een vloeistofsysteem van gewapende nylon slang met een inwendige diameter van 10 mm.
Daarin opgenomen zijn een elektro-magnetische flowmeter (FT), Skalar
Transflow 601 systeem bestaande uit opnemer EC10-994 adapter 865 en een
displayunit, en direkt daar achter een drukopnemer @TI, bestaande uit een
Gould-Statham drukopneBer 9100-284 en een Philips V790 bloeddrukmodule.
De afstand tussen de flowmeter en de pompkop bedraagt 50 CE. Tussen de
flowmeter en het overloopvat bevindt zich ca. 3,5 m nylon slang. Het
voorraad-of overloopvat is in hoogte verstelbaar.
De meetgegevens worden geregistreerd met 6 kanaals schrijver, Schwarzer
U 8018 S . Deze meetgegevens kunnen ook verwerkt worden met het PCMSmeetsysteem (Personal Computor Measurement,version 2) in combinatie niet een
CIRP personal computor. Verder is er O Q ~een Fourieranalyser, HP5423A,
gebruikt voor een beperkte analyse van de golfverschijnselen in het
frekwentie en tijddomein.

u e r p Zaatsingsopnzmer

p T=pressure

F T =flow

transducer
transducer

figuur 3.2: Schematische voorstelling van de meetopstelling voor
het teste:: var, het ulI-snp-rp^mpsysteem.
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3.3. Invloed van de gebruikte materialen op de stroming.
In het onderstaande wordt nagegaan wat de invloed is van de gebruikte
materialen, de vloeistof en de geometrie van de opstelling op de stroming,
indien er met behulp van de superpomp een sinusvormige flow (=cinusvormig
verlopende zuigersnelheid*zuigeroppervlak) wordt opgelegd.
Als vloeistof is er een fysiologische zoutoplossing gebruikt waarvoor
geldt dat de dichtheid gelijk is aan p=lOOQ kg/m3 en een kinematische
viscositeit van v=1.10-6m 2 /s. Voor de diverse verbindingen is gebruik
gemaakt van gewapende nylon slang met een inwendige diameter van 2a=10 lam,
een doorstroomoppervlak van A = Ra 2 en een totale lengte van 4 meter. Het
overloopvat is verbonden met de buitenlucht en is dermate laag geplaatst ten
opzichte van de pomp, dat het statische drukverschil tussen de pomp en het
vat is te verwaarlozen.
De compliantie Cs per lengteëenheid van de nylon slang wordt gedefinieerd
door :

- --

-

(3.1)

&p

De distensibiliteit wordt gedefinieerd door:
(3.2)
Bij voldoend kleine verstoringen is het geoorloofd de massa- en
impulsvergelijkingen voor de vloeistof te lineariseren, waaruit dan voor de
voortplantingssnelheid volgt:
cO = (p.D)

-1/2

(3.31

Bij een frekwentie f hoort dan een golflengte A volgens:
A = co/

f
(3.4)
Om de compliantie C3 van de slangen te bepalen is met een videorecorder de
diametervariatie van de nylonslang gemeten bij een bekend drukverschil. Het
aangelegde drukverschil bedroeg &p= 65 kPa waarbij een diametervariatie
van ongeveer 1 % werd gemeten. get (3.1) leidt dit tot een compliantie van
CS = 2,4.10-11 m4.N-len met (3.2) tot D = 3,1.1(1-~
m2.N-!1De
I

27 .

frekwentie van f = 0,5 Hz geldt dan h

N

120 m. De golflengte h is veel

groter dan de gebruikte slanglengte. Daardoor kan de testopstelling worden
weergegeven door een elektrisch analogon volgens figuur 3.3.

voorraadvat

s u p e r pomp

flowmeter

n

0,5 m

3,5m
I
I

I
I
I

I
I

I

AV

figuur 3-3, Elektrisch analogon van de testopstelling
De componenten hierin zijn een weerstand R ten gevolge van de instationaire
stroming, een condensator CS ten gevolge van de compliantie van de slangen,
een compliantie Cv ten gevolge van het overloopvat en een spoel L ten
gevolge van de inertantie van de vloeistof. Voor een voldoend grote
Womersley-parameter a=am/v geldt (Van Dongen):
(3.4)

(3.5)

Westerhof en Elzinga (1975) nemen voor de inertantie L = p / m S . Deze term
volgt uit hun benadering van de flow-druk relatie voor a->@.Het vat is
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aangesloten op de buitenlucht,zodat Cv>>l. Net alle bekende waardes ingevuld
levert dit voor de componenten:
7
-5
-5 -1
7
L = 1,5.10 kg.m
cs x 2,4.10 -11 m a, .M -1
R x 0,6.10 kg.m . s

cv > > 1
Gebruikmakend van vervangingsschema's onder verwaarlozing van termen op
grond van de bovengenoemde waardes leidt dit tot een vervangingsimpedantie
van:
Z = 4R t 4jwL
(3.61
met de onderstaande bijbehorende figuur:

Voor de afleiding van de bovenstaande benadering wordt vervezen naar
appendix F a
De stromingsverschijnselen in de testopstelling worden op grond van het
bovenstaande bepaald door de opgelegde flow en een stromingsweerstand R ia?
serie met een inertantie L e Het compliant effekt van de slangen is
verwaarloosbaar. Het vat wordt beschouwd als een weerstandsloze vrije
uitstroming zonder uitstroomeffekten. Voor de metingen wordt dan ook geen
faseverdraaiing en amplitude verschil verwacht tussen de opgelegde flow
(=zuigersnelheid*zuigeroppervlak) en de gemeten flow. De druk zal in fase
verschoven zijn ten opzichte van de flow, waarbij voor de faseverschuiving
geldt:
w.L
= aretan (-E-) = arctan (1 t -GI
(3.7)
42
Voor 0,5 < f < 5 Hz blijven de gedane aannames en vereenvoudigingen geldig,
zodat voor het faseverschil tussen de flow en de druk geldt:

soo <

ql < 9oo

voor 0,5<f<5 Hz

(3.8)
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3.4.

De meetresultaten bij gebruik standaard pompkop.

Net het oog op later te verrichten snelheidsmetingen in een bocht, waarbij
voor de stroming geldt 200<Re<800en f=0,5 Hz, zijn metingen verricht bij
een maximaal Reynoldsgetal van ongeveer 500 voor de stroming in de flowmeter
en bij een frekwentie van 1 en 0,5 Hz. De gegenereerde golven zijn een
fysiologische, een sinus en een blokgolf.
Voor de beoordeling van de pompprestaties worden de volgende gegevens
geregistreerd met behulp van een schrijver:
-de generatoraolfs deze gold heeft de vorm van de gewenste flow en dient als
ingang van de pompbesturing. De top-top waarde is -10 tot 10 Volt
-de zuiaersne1heid:het zuigersnelheidssignaal wordt gemeten met een
tachometer (zie figuur 3.1) en is een direkte indicatie voor de flowvorm,
omdat geldt Flow = ‘zuiger* Azuiger Voor het signaal van de zuigersnelheid
geldt verder dat 1 Volt overeen komt met een zuigersnelheid van 26.10-3me/a
volgens opgave van de fabrikant.
-de druk: daar de druk p maar op Cèn plaats wordt gemeten, namenlijk direkt
achter de flowmeter, is deze niet zonder meer geschikt voor evaluatie van
de pompprestaties, omdat daarvoor de drukgradiënt dp/dx dient te worden
P”P0
gemeten. Eventueel zou
= ---- gebruikt kunnen worden, waarbij po de
L
druk in het voorraadvat is en L de buislengte tussen het voorraadvat en de
opnemer. De druk wordt toch geregistreerd voor een globale indruk en om de
ordegrootte van de druk te kennen. Voor de druk geldt dat 1 Volt van de
drukopnemer overeenkomt met een druk van 43,5 kPa.
-de flow: de golfvorm van de flow komt in het ideale geval overeen met de
vorm van de generatorgolf. Voor de uitgang van de flowmeter geldt dat
1 Volt overeenkomt met een flow van 33.10-6 m3/s.

.
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figuur 3.4: Karakteristieke grootheden van de superpomp voor diverse
golfvorrnen:
a) fysiologische golf : 1 Hz, Remax=510
b) sinus
c ) blok

''
''

: 0,s Nz, Remax=425
: 0,5 Wz, Remax=630

Uit de bovenstaande figuur blijkt dat in alle drie de gevallen de floworm
sterk afwijkt van de gewenste vorm. Op grond van eerdere flowmetingen bij
een stationaire stroming is gebleken dat de maximale onnauwkeurigheid van de
flowmeter 0 , 3 ml/s bedraagt, waarmee het rafelige uiterlijk van de flowvorm
wordt verklaard,
Vanwege de sterk varierende vorm van de fysiologische generatorgolf is
het daar moeilijk aan te geven waar deze verstoringen op treden.
Bij de sinusvormige golf is duidelijk te zien dat sinusvorm van de
zuigersnelheid en de flow een s t e r k e afplatting heeft B i j Ge nuldûûrgangen,
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oftewel bij het omkeren van de bewegingsrichting van de zuiger. De
zuigersnelheid en de flow vertonen geen faseverschil, waarbij opgemerkt
wordt dat de zuigersnelheid met een verkeerde polariteit is geregistreerd.
Kenmerkend bij de blokgolf is het in elkaar zakken van de zuigersnelheid na
het bereiken van zijn topwaarde.
Het blijkt erg lastig te zijn om een bepaald Reynoldsgetal voor de
stroming in te stellen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat het
2
zuigeroppervlak (38,25 cm 1 erg groot is ten opzichte van het clangoppervlak
2
(0'79 cm ) * Bij een Reynoldsgetal van circa 500 in de flowmeter wordt de
zuigerslag dan erg klein, namenlijk 0,5 mm. De uitsturing van de
pompbesturing (gain) wordt dan ook erg klein. Er wordt dan minder dan 2 %
van de maximale capaciteit benut.
De zuigerafdichting bleek een speling in de zuigergroef te hebben van
ongeveer 0,3 mm. Hierdoor ontstaat een "slip-stick"-effekt: bij het omkeren
van de bewegingsrichting van de zuiger blijft de afdichtingsring even
"plakken". Het verschil in diameter van de zuiger en de cilinder bedraagt
ongeveer 1 mm, Het volumeverlies tengevolge van het "slip-stick"-effekt
bedraagt dan minder dan 1 % van het slagvolume bij een slag van 0,5 mpfl. Dit
effekt is te klein om de grote afwijkingen in de flowvorm te verklaren.
Verder zou speling tussen de aandrijfspindle en de kogelomloopmoer een
afwijkende zuigerbeweging kunnen veroorzaken. Uit latere metingen blijkt dat
de flowvorm en het zuigersnelheidsverloop steeds goed qua vorm overeen
komen. De zuigersnelheid wordt afgeleid van het tachometersignaal. De
tachometer is bevestigd op de aandrijfspindle. Eventuele speling in de
kogelomloopmoer moet dan resulteren in een afwijkende vorm tussen de blow en
de zuigersnelheid, wat echter niet het geval is, zodat deze eventuele
speling buiten beschouwing kan worden gelaten.
Een verklaring voor de sterk afwijkende flowvoranen en zuigersnelheid zou
kunnen zijn dat de interne regelkring van de pompbesturing niet goed
funktioneert wanneer er met dergelijke kleine signalen gewerkt wordt. Daarom
zijn er ook metingen verricht met een sinusvormige generatorgolf van 1 Hz,
waarbij ongeveer 20 % van de ponpcapaciteit werd aangesproken. Figuur 3,5
geeft de resultaten. Het Reynoldsgetal van de stroming is nu 9500.
Uit de figuur blijkt dat de flow en de zuigersnelheid nu redelijk
sinusvormig zijn en wederom goed in fase. Bij de nuldoorgangen vertonen
beide yolven nog een afwijking vu2 de cinirsvc~rm~
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2
1 sec.

Remax= 9500

figuur 3.5: zuigersnelheid en de flow van de superpomp bij een sinusvormige
generatorgolf van 1 Hz, waarbij het maximale Reynoldsgetal 9500
bedraagt
e

Ook VOOK een blokvormige generatorgolf van 0,5 Hz zijn de generatorgolf en
de flow geregistreerd, waarbij het maximale Reynoldsgetal 500 (figuur 3 . 6 ,
ca, 1 % van de pompcapaciteit) en 9000 (figuur 3 . 7 , ca. 20 % van de
pompcapaciteit) bedroeg. Ook hier blijkt weer dat de generatorgolfvorm en de
flowvorm het best overeenkomen indien een redelijk deel van de
pompcapaciteit wordt benut. Bij onderlinge vergelijking van de figuren 3.6
en 3 . 7 wordt er op gewezen dat de schaalverdeling van de flow voor beide
figuren sterk verschilt.

-2

1

-2

7

SEC
__c

-figuur 3.6: Generatorgolf en flow
bij RemaX= 500 en f=0,5 Hz

o

1

-'
SEC

l.

-50.10-

4

figuur 3 . 7 : Generatorgolf en flow
bij Remax=9000 en f=O,5 Hz
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3.5. Nadere analyse van de meetresultaten met de standaard pompkop.
Bij Reynoldsgetallen van ongeveer 500 wijkt de gemeten flow sterk af van de
gewenste flow. Om een beter inzicht te verkrijgen in de mogelijke oorzaken
hiervan is nader ingegaan op de frekwentie overdracht van het
superpompsysteem. Daarvoor is een een Fourieranalyser HP5423A gebruikt. Aan
de pompbesturing werd een ruisvormig signaal aangeboden met een beperkt
frekwentiebereik. We zullen dit random excitatie noemen. De amplitude van de
random excitatie werd met de gain van de pomp op een dusdanige grootte
ingesteld, dat 10-20 % van de pompcapaciteit werd gebruikt, wat overeenkomt
met een Reynoldsgetal voor de stroming van ca.5000-10000. Daarna werden de
diverse signalen (generator, tachoraeter,flowmeter, enz) onderling vergeleken
en zijn de overdrachts- en coherentiefunktie bepaald alsmede de
faseverdraaiing tussen de signalen.
Bij de eerste meting werd een ruissignaal van 0-25 Hz aan de
pompbesturing aangeboden. Dit ingaande signaal is vergeleken met het signaal
van de flowmeter. Betreffende de flowmeter wordt vermeld dat deze een
frekwentiebereik heeft van 0-60 Hz. De resultaten staan weergegeven in
figuur 3 . 8 .

figuur 3.8: Overdrachtsfunktie ! H I coherentiefunktie en faseverdraaiing
tussen het generatorsignaal en het signaal van de flowmeter bij
random excitatie van 0-25 Hz.
I
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Uit de bovenstaande figuur blijkt dat de overdrachtsfunktie sterk
afhankelijk is van de aangeboden frekwentie. In het ideale geval zou deze
funktie een horizontale lijn zijn. De coherentie van het ingangssignaal en
de flow is goed. Het faseverschil varieert van +90° tot -180'.
Omdat later de snelheidsmetingen worden verricht bij een frekwentie van
f=0,5 Hz is de bovenstaande meting ook uitgevoerd bij een random excitatie
van 0-2 Hz. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 3 . 9 .

figuur 3.9: Overdrachtsfunktie, coherentiefunktie en faseverdraaiing tussen
het generatorsignaal en het signaal van de flowmeter bij random
excitatie van 0-2 Hz.
Uit de bovenstaande figuur blijkt dat de overdrachtsfunktie voor f>0,6 Hz
redelijk constant is. De coherentie tussen het ingangssignaal en het
flowmetersignaal is goed. De faseverdraaiing bij f=0,5 Hz is klein (ca.30').
Verder is er nog een analyse uitgevoerd, waarbij de pomp werd aangestuurd
met een blokgolf met een frekwentie van 0,5 Hz. Er is gekozen voor een
blokgolf omdat deze opgebouwd is uit een groot aantal Fouriercornponenten,
zodat meerdere frekwentieoverdrachten geanaliseerd kunnen worden. Be
resultaten hiervan staan weergegeven in figuur 3.10.
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figuur 3.10: Overdrachtsfunktie, coherentie en faseverdraaiing tussen een
blokvormig generatorsignaal van 0,5 Hz en het flowmetersignaal.
Zoals verwacht is, vanwege het aangeboden signaal, de overdracht bij
f=Q,5 Hz maximaal. Bij hogere frekwenties neemt de overdracht sterk a€. Uit
een hier niet gepresenteerd vermogensspectrum van de blokgolf blijkt dat de
vermogensinhoud maximaal is bij €=0,5 Hz, waarna deze sterk afneeiait voor
hogere frekwenties:
If=lQ Hz= Op' * 'f=0,5 Hz De coherentie is wederoB goed
en de faseverdraaiing bij f=0,5 Hz is klein (~a.20~).
e
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3.6.

Meetresultaten met een kleine Pompkog.

Uit paragraaf 3 . 4 is gebleken dat bij een kleine uitsturing van de
pompbesturing de gemeten flow sterk afwijkt van de gewenste flow, terwijl
bij redelijke uitsturing (ca.20 % van de maximale capaciteit) de responsie
van het systeem voor frekwenties kleiner dan 5 Hz op grond van de resultaten
uit paragraaf 3.5 redelijk genoemd mag worden. Daarom is besloten om de
38,25 cm2 te vervangen door
standaardpompkop met een zuigeroppervlak van
een pompkop met een kleiner zuigeroppervlak. Gelet op de te realiseren
Reynoldsgetallen en de diameter van de zuigerstang is gekozen voor een
zuigerdiameter van 17 mm, zodat het zuigeroppervlak nu 2,27 cm2 is. Ten
opzichte van de standaardpompkop wordt nu hetzelfde Reynoldsgetal in het
systeem bereikt door de pomp 38,25/2,27~17maal zoveel uit te sturen.
In figuur 3.11 is het resultaat weergegeven bij een sinusvormige
generatorgolf van 0.5 Hz.

6,l kPa

Druk

I

Remax=425

figuur 3.11: Flow, druk en zuigersnelheid bij een sinusvormige generatorgolf
van 0,5 Hz, waarbij het Reynoldsgetal maximaal 425 is, terwijl
het zuigeroppervlak 2,27 cm2 bedraagt.
Vergelijking met figuur 3.4b laat zien dat er een aanzienlijke verbetering
is gerea~iiseïd. De zuiyersnelheid vertoozt echter pi09 steeds een
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onregelmatigheid bij het omkeren van de bewegingsrichting. Deze
onregelmatigheid is terug te vinden in de flow, indien de rimpels ten
gevolge van de meetonnauwkeurigheid van de flowmeter buiten beschouwing
worden gelaten. Bij overeenkomstige metingen met een fysiologiche golf en
een blok golf wordt een soortgelijke afwijking gevonden tussen de vorm van
generatorgolf en de zuigersnelheid. Beide golven geven ook weer een goede
overeenkomst te zien tussen de zuigersnelheid en de flow.
Bij hogere Reynoldsgetallen en hogere frekwentie is de overeenkomst tussen
de generatorgolf en de flow aanmerkelijk beter en zelfs goed te noemen zoals
moge blijken uit figuur 3 . 1 2 . Er is nog slechts een kleine afwijking van de
sinusvorm voor de flow bij de nuldoorgangen van de zuigersnelheid,

Druk

Gene rato rgoîf

1
Re

2 8 OO

Figuur 3 . 1 2 : Flow, druk en zuigersnelheid bij een sinusvormige
generatorgolf van 2 Hz, waarbij het Reynoldsgetal maximaal
2800 is, terwijl het zuigeroppervlak 2 , 2 7 cm2 is.
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3.7. Nadere beschouwing superpompsignalen.

Het de kleine pompkop worden voor Reynoldsgetallen van ongeveer 500 en een
frekwentie van 0,5 Hz redelijke resultaten behaald. De afwijking tussen de
generatorgolf en de zuigersnelheid geeft aanleiding tot nadere bestudering
van de verwerking van de diverse signalen door de pompbesturing.
Indien de pompbesturing in de "velocity-control" positie staat, gebruikt de
interne regelkring het tachometersignaal voor het bepalen van de
zuigersnelheid en vergelijkt deze met de generatorgolf. Bij een afwijking
tussen deze twee signalen probeert de interne regelkring de zuigersnelheid
aan de generatorgolf gelijk te maken door de motorspanning aan te passen.
Het signaal van de verplaatsingsopnemer wordt gebruikt om er voor te zorgen
dat de zuiger na elke cyclus weer in de middenpositie terecht komt (voorkoming pistondrift). De regelkring bevat een differentiator die het signaal
van de verplaatsingsopnemer differentieert (d(positie)/dt). Dit
gedifferentieerde signaal dient dan overeen te komen met de zuigersnelheid.
Bij de metingen zijn de bovengenoemde signalen met een schrijver
geregistreerd. De grootte van de signalen komt overeen met de situatie dat
voor de stroming een Reynoldsgetal geldt van ongeveer 500. De resultaten
hiervan zijn weergegeven in figuur 3.13, waarbij wordt vermeld dat de
motorspanning en de afgeleide van de positie helaas met een verkeerde
polariteit zijn opgenomen.
Het positiesignaal lijkt sinusvormig Baar na differentiatie blijkt er een
afwijking van de sinusvorm bij de nuldoorgangen wat wijst op een afgeplatte
top in het positiesignaal. Het positiesignaaal en zijn tijdafgeleide
verschillen 90O in fase. Het gedifferentieerde signaal komt qua vorm goed
overeen met het zuigersnelheidssignaal van de tachometer. De motorspanning
vertoont een sterke variatie bij de nuldoorgangen. Volgens opgave van de
werking van de regelkring dient dit ook zo te zijn om een goede aanpassing
te verkrijgen van het tachometersignaal aan de generatorgolf. Het lijkt er
vooralsnog op dat de variatie van de motorspanning niet voldoende is door
het niet juist funktioneren van de regelkring. Uit andere hier niet
gepresenteerde metingen is gebleken dat de pompbesturing grotere
spanningsvariaties kan realiseren. Dit is in overeenstemming met de meting
bij Re = 2800 (zie figuur 3.12).
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Bij het verhogen van de frekwentie van 0,5 naar 1 Hz wordt de afwijking
tussen het zuigersnelheidsverloop en de gewenste sinusvorm ongeveer 50 %
kleiner. Bit is in overeenstemming met wat verwacht kan worden op grond van
de resultaten uit paragraaf 3.4. Voor de bepaling van deze verbetering wordt
verwezen naar appendix G.

d( positi e] t d t

H
4mm

Pos I t i e

4

f 29 m?'s

,I s e c J
figuur 3.13: Superpomp signalen bij een sinusvormige generatorgolf van
0,5 Hz
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Hoofdstuk 4: DE HETIKEM.

4.3.- De testmetinoen.

Voor het testen van de apparatuur, waaronder het nieuwe PCfrf2-LDA
meetsysteem, zijn de axiale snelheden geneten in het symmetrievlak. De
stror8ing was stationair met b = 1/6 en Re = 580 ( R = 2 0 4 ) . Er is gekozen
voor Re = 500 omdat voor die situatie numerieke resultaten beschikbaar zijn
(Van de Vosse. 1 9 8 7 ) . De resultaten zijn weergegeven in figuur 4.1, De
getrokken lijnen geven de numerieke en de sterretjes de experimentele
resultaten.
O

I

figuur 0.1: Axiale snelheden in een bocht met 6 = 1/6, Re = 500 í ~ 2 0 4 ) .
---- - berekeningen

*

= metingen,

Uit de figuur blijkt dat het globale karakter van de axiale
snelkeidsprofielen van de aetingen overeen komt met die van de berekeningen.
O
O
De snelheidsprofielen bij û = O*, 45 en 90 korc.en voor beide situaties goed
overeer.. De experimentele snelheidsprofielen laten een sterkere verschuiving
van het punt van maximale axiale snelheid naar de buitenbocht zien, dan bij
O
O
de numerieke situatie, B i j 8 = 6 7 . 5 en 3 = 78.75 ontstaat een plateau in
de snelheidsgxûflelen b i j de b i n n e n h c h t , Het cnelheiWsplateuu, Gut ia de

experimentele situatie duidelijker te zien is dan in de numerieke situatie,
wordt veroorzaakt door de sterke secundaire stroming. Bij verdere
ontwikkeling van de bochtstroming (EJtE9OoI verdwijnt dit snelheidsplateau
weer en zal uiteindelijk ontwikkelen tot een nagenoeg lineaire afname van de
axiale snelheid van de buitenbocht naar de binnenbocht (Olsen, 19711. Het
eerder verschuiven van het punt van inaxinale axiale snelheid naar de
buitenbocht en het duidelijke snelheidsplateau in de experimentele situatie
lijken te duiden op een hoger Reynoldsgetal dan in de numerieke situatie.
Net hogere Reynoldsgetal zou het gevolg kunnen zijn van een onjuiste
stromingsinstelling. De stromingsinstelling is bepaald door het meten van de
axiale snelheid ~p de buisas in het intreevlak. Er wordt dan echteer geen
rekening gehouden met het strooaopwaarts effekt van de bocht, waardoor de
riaximale axiale snelheid in het intreevlak lager is dan de maxiriale axiale
snelheid op enige buiadiameters lengte voor de bocht. Deze verkeerde
instelling geeft echter geen verklaring voor de redelijke overeenkoQst aan
het eind van de bocht. Een andere mogelijke foutenbron is de nauwkeurigheid
in de plaatsbepaling van het meetvolume. De ineetlijnen zijn doorlopen van de
binnen- naar de buitenbocht. De maximale traverseerfout wordt dan geraaakt
bij de buitenbocht! juist daar waar de snelheiësgradi@nten het grootst zijn,
Voor de nog te verrichten metingen gorden deze fouten vermeden door de
maxiaale axiale snelheid in een inloopstuk te meten voor het instellen van
de stroming (de stroming is daar volledig ontwikkeld] en door de
snelheidsmetingen bij de buitenbocht te beginnen. Betreffende de numerieke
resultaten wordt er op gewezen dat de nwerieke stabiliteit van het
rekenproces een mogelijke foutenbron is. Bij Re = 500 bleek het rekenproces
problemen met de convergentie te vertonen, Voor Re = 700 Convergeerde het
proces niet,
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4.2: De xetinaen in de centruasituatie-

In de "centrumsituatie" is k e t debiet samengesteld uit een stationaire
component, waarvoor geldt Re = 500, en een sinusvormig varigrende component,
waarvoor geldt -300 < Re < 300. Voor het totale sinusvormig pulserende
debiet geldt dan 200 < Re < 800. #et een krommingsratio van 6 = alR = 1/5
geldt dan voor het DeangetaP 82 < R < 3 2 7 . De Womersley-parameter bedraagt a
= 7 , 8 (de frekwentie is daarbij I Bz en de vloeistof heeft een kinematische
-6 2 Zoals reeds Termeld. in hoofdstuk 3
viscositeit van v = 1.65,PO m .s 1'
wijkt het werkelijke debiet af van het gewenste sinusvorrnige debiet, Het in
de opstellailg gemeten debietverloop i s weergegeven in figuur 4.2.
e

T = l sec
Re

f i g u u r 4 . 2 : Verloop vair het debiet

in het isoded. gedurende 1 cyclus.

Ia a l l e navolgende situaties (ook die in paragraaf 4 . 3 ) is de snelheid

geaeten met eer, tijdsintervä! van 1P50-T per cyclus gedurende 10 cycli,
waarna de ineetwaardec over deze 10 cycli zijn geaiadcld. Om de hoeveelheid
figuren te beperken Forden de figuren met de gaReten snelheden ge-resenleerd
op slechts vier tijdstippen; t = O . t = Il4.T irnaximaal debiet), t = 1 l 2 . T
en t = 3P4.S (minimaal debiet). Verder geldt bij alle figuren dat de
buitenbocht sordt aangegeven met "O". de binnenbocht Eet " I " , de buisas -':et
"C" en de bovenwand met "Id".
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-De axiale snelheidswofielen in het svmmetrievlak.
Op vijf plaatsen in de bocht z i j n de axiale snelheden in het sycmetrievlak
geneten. De resuìtaten op vier tijstippen zijn weergegeven in figuur 4.3.

figuur 4,3: De axiale snelheden in het symmetrievlak voor een sinusvormig
pulserende stroming: 6 = l / € Í 1 200 <Re < 800 en a = 7 , 8 ,
In heet v l a k 8 = O o zijn de axiale snelheidsprofielen

alle fasen
nagenoeg s ~ ~ n ~ ~ t r iDoor
s c hhet
~ stroomopwaarts effekt van de bocht is op de
tijdstippen t = O . I/S.T, 1j2.T bij intree (@=O o1 de snelheidcgradi'ht b i j
de binnenbocht iets groter dan die bij de buitenbocht, Verderop Hr, de bocht
verschuift het gunt van maxi-nale axiale snelheid voor alle fasen naar de
o
0
buitenbocht, Op t = O ontstaat voor 8 = 6?,5 en 8 = 30 een tweetoppig
uiterlijk vara de snelheidsprofielen, Bij verdere toename van het debiet
verdwijnt deze tweetoppigheid oin bij afneii2enb debiet. wederom te verschijnen.
Tijdens afnemend debiet neemt de snelheidsgradignt bij de binnenbocht sterk
O
a f , Voor 8 = 45 en t = 1/2.T ontstaat bij de binnenbocht een geringe
terugstroming. Voor 8 = 45 8 en t = 3/4.T is de axiale snelheid op de buisas
n;-genoeg gelijk aan nul. Opvallend yoor de fase van afnemend debiet is het
plateauvormige uiterlijk van de profielen over de halve breedte van het
symi:etrievlak tussen ~3ebinnenbocht en ze kuisas v y o r v = 4 5 O , 6 7 , 5 O en 90 O
BOOK
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-De axiale snelheden in een doorsnede.
In figuur 4.4 worden de isotachenpatronen (isotach = fijn waarop de axiale
snelheid constant is) in een halve doorsnede gegeven op vijf plaatsen in de
bocht en op vier tijdstippen.
In het intreevlak 6 = 0' is de snelheidsgradibt yoor t = O , 1/4.T. 1/2.T
bij de binnenbocht groter dan die Dij de buitenbocht. Op t = 3/4.T is deze
iets groter bij de buitenbocht. Het punt van maximale axiale snelheid ligt
niet in het symmetrievlak. zoals men zou verwachten, maar 9s verschoven over
een afstand van ongeveer 1/8.a in de richting van de bovenwand. De reder,
voor deze verschuiving is vooralsnog onbekend.
In het vlak 8 = 22.5' treedt voor alle fasen eeE verschuiving van het
punt van maximale axiale snelheid naar de buitenbocht op. Tijdens afnemend
debiet verschuift dit punt verder naar de buitenbocht. De snelheidsgradiht
bij de buitenbocht wordt groter en die bij de binnenbocht kleiner. In de
fase van toenerr,eiid debiet neemt de snelheidsgradiënt zowel bij de binnena l s bij de buitenbocht toe. De gradiënt is maximaal bij maxi;iiaal debiet I t =
1I4.T). In de fase van afnenend debiet neemt de snelheidsgradiënt bij de
binnen- en buitenbocht weer af. De isotachen in de buurt van de binnenbocht
en halverwege de symmetrie-as en de bovenwand laten een plotselinge
"indeuking" zien. Op deze plaats bleek het niet mogelijk te zijn een goed
Dspplersignaal te meten vanwege een beschadiging van het modeloppervlak,
in het vlak 8 = 95' is voor alle fasen het punt van maximale axiale
snelheid verder naar de buitenbocht verschoven ten opzichte van die in het
O
vlak 8 = 2 2 , 5 . Tijdens het afnemend debiet onstaat een C-vomig isotachenpatroon. waarbij het punt van rnaximale axiaie snelheid verder naar de
buitenbocht verschuift. Be ~ ~ e l h e i d s ~ r a ~ i ë nzijn
t e n nu het grootst b i j de
buitenbocht en de bovenwand. Op t = 1/2,T is er enige terugstroming bij de
binnenbocht. Op t = 3/4.T is er b i j de buisas een klein gebied waar de
axiale snelheid nul is. Op t = O en t = 3/4,T zijn er grote gebielten
waarbinnen de axiale snelheid slechts weinig varieert, wat duidt op een
axiaal snelheidsplateau.
in het vlak 8 = 67,Pj0 is het punt van maxiaale axiale snelheid voor alle
fasen weer verder naar de buitenbocht verschoven. Het isotachen patroon is
voor alle fasen @-vormig. De kromming van d e C-vormige isotachen is het
grootst bij afnemend debiet. De snelheidsgradibten zijn wederoxi het grootst
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bij de buitenbocht en de bovenwand. Op t= O en t = 3/4,T is er
plateauvorming bij de binnenbocht.
In het vlak B = 90O is er geen sprake meer van verdere verschuiving van
het punt van maximale axiale snelheid naar de buitenbocht. O p t = O is er
geen, en op t = 3/4.T nauwelijks! sprake van een C-vormig isotachenpatroon.
Op beide tijdstippen is er wel een groot plateau. Het C-vormig uiterlijk is
vel aanwezig in de fase van afnemend debiet. Er is tijdens die fase een
aanzet tot terugstroming aan de wand bij de binnenbocht. Verder blijkt dat
de verdeling van het meetrooster nogal grof is ten aanzien van de
snelheidsvariaties in een gebied, omdat nabij de wand tussen de buitenbocht
en de bovenwand het isotachenpatroon nogal hoekig verloopt.
-Het secundaire snelheidsveld.
In vijf doorsnedes van de bocht is ook de secundaire snelheid gemeten. De
resultaten zijn weergegeven in figuur 4.5 op vier tijdstippen. De grootte en
richting van de secundaire szelheid i s evenredig rnet de grootte en de
richting van de pijlen. Be schaling viln de vectoren in het intreevlak is
tweeaaal zo groot als die in de andere vlakken. De rectorplots zijn
gerealiseerd door twee componenten van de secundaire snelheid (evenwijdig
aan en loodrecht op het symrnetrievlakl te meten en deze daarnir tot een
vector te combineren.
In het intreevlak 8 = O O is voor alle fasen de secundaire stroming over
de gehele doorsnede naar de binnenbocht gericht! wat duidt op een
stroomopwaarts effekt van de bocht. Deze secundaire stroming is maximaal bij
maximaal debiet en minimaal b i j minimaal debiet.
In het vlak B = 22,5' ontstaat voor alle fasen een Dean-type secundaire
stroming: de vloeistof met hoge axiale snelheid bij de buitenbocht wordt
langs de bovenwind naar de binnenbocht getransporteerd en vervolgens weer
evenwijdig aan het symmetrievlak naar de buitenbocht. Het centrum van de
wervels ligt nagenoeg boven de buisas op 2 / 3 hoogte, Voor t=3/4.T is er een
lichte verschuiving van het centrum naar de buitenbocht. De wervelsterkte is
het grootst op t=l/4.T en t=1/2T.
In het vlak 8 = 450 is op t = O het centrum van de wervel naar de
buitenbocht verschoven. Bij maximaal debiet (t=1/4.T) ligt het centrum weer
boven de buisas. In vergelijking met de wervel op hetzelfde tijdstip in het
7-1-b
v r a n u
0 - 7 7 K O is hier de Dean-weryrl Onregelmatig g;in 7io-m. ne seciJnd-.ire
& U , J
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stroming heeft, gaande van de binnenbocht langs het symmetrievlak naar de
buitenbocht, ter hoogte van de buisas een component in de richting van de
bovenwand, Ox, t=l/S.T is deze component toegenomen en begint de wervel een
staart te krijgen die zich uitstrekt in de richting van de buitenbocht, Het
centrum van de wervel is dan verschoven naar de binnenbocht. Bij minimaal
debiet (t=3/4.T} is de wervelsterkte beduidend kleiner dan op andere
tijdstippen, Bij de binnenbocht is de wervel dan onregelmatig van vorm.
O
In het vlak 8 = 6 7 , 5 neemt de wervelsterkte af tijdens afnemend debiet.
Bij maximaal debiet ligt h e t centrum van de wervel links van de buisas op
halve hoogte. Rechts van de buisas is weer de ontwikkeling van de staart te
zien. Op t=1/2.T is deze s t a a r t duidelijk te zien: de vloeistof wordt vanuit
de binnenbocht evenwijdig a m het symmetrievlak en t e r hoogte van de buisas
naar de bovenwand getransporteerd. Wet centrum van de wervel ligt dan links
van de buisas op 1/3 hoogte, De staart cerdiijijnt wesr tijdens toenemend
debiet.
In het v l a k 8 = 90' is de secundaire stroming op t=Q over bijna de gehele
doorsnede van de binnen- naar de buitenbocht gericht, D i c h t bij de bo\-enwi;nd
' er weer
is er een stroming van de buiten- naar de binnenbocht. Op t = 1 / 4 . % IS
een duidelijke aanzet tot staartvorliing te zien. Het centruiii van de wervel
ligt dan links van de buisas en dicat bij de bovenwand. De wervelsterkte
neeint tijdens afnemend debiet vederom sterk af. Tijdens afnemend debiet
ontstaat een duidelijke staart die nog waarnee:cbaar is bij minimaal debiet,
En soinmige doorsnedes wordt op de symtnetrieas een secundaire stroming
gemeten %et een compori_entI n de richting van de benedenwand. Dit komt niet
overeen met wat rri.en op grond van sy~metrieoverwegingen zou verwachten,
namelijk dat de secundaire stroming daar alleen een component in het
syìmetrievlak hezft
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figuur 4.5:

Het s e c u n d a i r e snelheidsveld voer een s i n u s v ~ r m i 3pulserend
d e b i e t met 200<Re<800 i n e e n bocht met &1/7
v e c t o r e n in h e t i n t r e e v l a k 6 = O

O

en a = 7 , 8 . De

z i j n tweemaal zo g r o o t

g e s c h a a l d a l s i n de o v e r i g e vlakken.
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4 9.

4.3.

Secundaire snelheden bij varierend debiet en frekwentie.

Teneinde na te gaan wat de invloed van de Womersley-parameter en het verloop
van het debiet op de secundaire stroiEing is. zijn voor vier situaties
beperkte aetingen verricht van de secundaire stroming. Van de secundaire
stroming is de component evenwijdig aan het symmetrievlak gemeten op 17
plaatsen op de symmetrieas S en op 9 plaatser, in een lijn L loodrecht daar
opl lopend van de buisas C naar de bovenwand V. Daarbij wordt de secundaire

stroming postief verondersteld als deze van de binnenbocht naiir de
buitenbocht is gericht. De bedoelde lijnen zijn weergegeven in figuur 4 - 6 .
Veranderingen in het secundaire snelheidcveld, zoals bijvoorbeeld de
overgang van een Dean-type secundaire stroming naar een Lyne-type. zijn dan
waar te nemen in de seeur,daib-esneiheidsprofielen op deze twee lijnenZodoende wordt er een redelijke indruk van het secundaire snelheidsveld
verkregen zonder de noodzaak uitgebreide metingen te verrichten.
W

I

figuur 4.6: Lijnen L en S in een

C

O

hal^ doorsnede waarop de secundaire

snelheidscomponent evenwijdig aan het symmetrievlak is gemeten,
De vier situaties die met elkaar worden vergeleken zijn een sinusvormig
pulserend debiet met 200 < Re (800 en a = 7 . 8 (de centrumsituatie), een
oscillerend debiet met -300 < Re < 380 en a = 7 ? 8 ? een sinusvormig pulserend
debiet met 200 < Re < 800 en a = 24,7 en een oscillerend debiet met
-300 < Re < 300 en a = 24,7. Door deze keuze is het mogelijk een indruk te
krijgen in hoeverre de stationaire component de stro~~ingsverschijnselen
bepaalt, alsmede de invloed van de frekwentie-parameter a op het secundaire
snelheidsveld. De oscillerende stroming is gerealiseerd door de stationaire
component nul te maken. Bet verloop van het debiet bij u = 24.7 f l 0 EZ) is
weergegeven in figuur 4.7. Uit de figuur blijkt dat het debietverloop goed
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sinusvormig is. In principe is ket bij een oscillerend debiet voldoende om
de secundaire snelheidsprofielen op t = O en t = l/C.T weer te geven,
aangezien het debietverloop tussen O < t < 1/2.T op een minteken na gelijk
is aan het verloop tussen 1 / 2 < t < T.

4 800,#'

/--,
\

1

200

figuur 4.7: Verloop van het debiet in ket model gedurende
&&a cyclus met u = 24,7.
-Pulserende en oscillerende stromincr::a = 7 , 8 .
In figuur 4.8 zijn de resultaten weergegeven voor beide stromingssituaties,
B i j het mlserend debiet is voor alle Easen in het vlak 8 = '0 het
stroomopwaarts effekt van de bocht te zien: over de gehele doorsnede is e r
een Secundaire stroming die naar de binnenbocht is gericht, De profielen op
de symmetrieas laten voor diverse fasen en plaatsen een tweetoppig uiterlijk
zien. Het tweetopgig uiterlijk blijkt overeen te komen met de staartvorming
in het secundaire snelheidsveld. Voor alle fasen en op alle plaatsen is de
secundaire component in het symmetrievlak naar de buitenboc~tgericht,
behalve op t = O en Q = 6 7 . 5 o In de buurt van de buisas is de secundaire
stroming dan naar de binnenbocht gericht. B i j de meting van de secundaire
e

stroming op de lijn tussen de buisas en de wand vertonen de profielen een
grillig uiterlijk op diverse tijdstippen en plaatsen, Dit grillige uiterlijk
wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de secundaire snelheden daar in de
(zich ontwikkelende) staart zijn gemeten. Op vrijwel alle plaatsen en voor
alle fasen is er sprake van een Dean-type secundaire stroming. Een
uitzondering wordt gevormd door de secundaire stroming op t=O in het vlak
8 = 6?,5

.

o

D

'
m
l
m)
o s c i l l e r e n d d e b i e t d=7,8

ulserend debiet d = 7 , 8

OT

O

4'T

OT

figuur 4.8:

De secundaire sneiheidsprofielen op de symmetrieas I-O (boven)
en op de lijn tussen de buisas C er! de bovenwand W Ionder) in
een bocht met 6=1/6 en a = 7 , 8 voor een sinusvormig pulserend
debiet Ret 200<Re<800 (links) en een oscillerend debiet met
-300<Re<300 (rechts).
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3ij het oscillerend debiet is in de vlakken 8 = 2 2 . 5 O , 45O en 6 7 , s O voor
alle fasen de secundaire stroming op de syinmetrieas naar de buitenbocht
gericht. Van een tweetoppig uiterlijk is vrijwel geen sprake. In deze
vlakken duiden de profielen op de lijn tussen de buisas en de bovenwand op
een Dean-type secundaire stroming. Op t=Q is het debiet nul, nadat het kort
daarvoor nog negatief was. Daardoor is er in het vlak 8 = O O nog een Deantype secundaire stroming. In het vlak 3 = 90O is de secundaire stroming dan
erg klein. Op t=ll4.T (maximaal positief debiet) is er een secundaire
stroming naar de binnenbocht in het vlak 3 = O O en een Dean-type secundaire
O
stroming in het vlak 3 = 90 . De Dean-type secundaire stroming in het vlak û
O
= 90 ontwikkelt zich tussen t=1/4.T en t=3/4.T tot een secundaire strolring
die over de gehele doorsnede naar de binnenbocht is gericht. In het vlak 6 =
O
O vindt het omgekeerde plaats. De stromingsprofielen in beide
stromingssituaties laten zien dat over het geheel genomen de sterkte van de
secundaire stroming het kleinst is voor de oscillerende strosing.
-Pulserende en oscillerende stromina: a =24,7.
In figuur 4.9 zijn de resultaten weergegeven voor beide stromingssituaties.
B i j het oulserend debiet blijkt dat de secundaire stroming in de vlakken
O
o
o
O
8 = 22,5
45 , 67!5 en 90 seinig varieert in de tijd. De secundaire
O
O
snelheden zijn in de vlakken 8 = 22!5 en 45 beduidend groter dan in de
?

vlakken 8 = 67,s' en 90'.
In het intreevlak is hetzelfde in de tijd
varitkende stroomopwaartse effekt te zien als in de centrumsituatie,
Opvallend is de van richting wisselende secundaire stroming op de
O
O
symmetrieas in de vlakken 3 = 67?5 en 90 In deze vlakken hebben de
profielen ook een tweetoppig uiterlijk. De profielen op de lijn tussen de
buisas en de bovenwand duiden weer op een Dean-type secundaire stroming. In
het vlak 3 = S7!5 O laten de profielen een vlak verloop zien op halve hoogte
van de doorsnede. In het vlak 3 = 90' is over bijna de gehele doorsnede de
secundaire stroming naar de buitenbocht gericht.
B i j het oscillerend debiet wordt betreffende de figuren opgemerkt dat de
schaal met een faktor 10 is vergroot ten opzichte van die bij het pulserende
debiet. Bet stroomopwaarts effekt van de bocht, bestaande uit een stroming
naar de binnenbocht over de gehele doorsnede! uit zich op t=1/4.T in het
e

O

.

O

vlak 3 = O en op t=3/4.T in het vlak 8 = 90 Het "stroomafwaarts effekt"
uit zich op t=iia.T in het vlak B = W o en op t=S/4.T in het vlak 3 = O O. De

p u I s e r e nd d e b i e t

oscillerend debiet

a=24,7

Wz24.7
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figuur 4.9: De secundaire snelheidsprofielen op de symmetrieas 1-0 (boven)
ril

de l i j 2 tticsen de B ü i s c r s C en de boveriwanci W ionderj in
een Bocht rnet +1/6 en a = 24.7 voor een sinusvormig pulserend
*n
V"

debiet met 200<Re<800 (links) en een oscillerend debiet met
-300<Re<300 (rechts). H.B.:

De schaal bij het oscillerend debiet
.
is ongeveer 10 maal groter dan die bij het pulserend debiet,

.
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stroining is dan over de gehele doorsnede naar de buitenbocht gericht. De
O
O
o .
45 en 67,5 1s over vrijwel de
secundaire stroming in de vlakken 3 = 2 2 , 5
gehele doorsnede naar de buitenbocht gericht en iiarigert relatief weinig in
de tijd.

4 - 4 . Verwelijkina van de meetresultaten wst de bestaande literatuur.

In deze paragraaf zal getracht worden de stromingsverschijnselen~ zoals
beschreven in de paragrafen 4 . 2 en 4.3 te interpreteren e n deze t e
vergelijken met de bestaande literatuur. Eerst wordt de centruasituatie
besproken (par. 4 - 2 1 en vervolgens de variaties daarop (par. 4-31.
-De centrumsituatie.
iviullin 119801 heeft gemeten in een bocht met 6 = 1/7 waarbij voor de
stro~inggeldt O<Re<200 en a = 4 ' 3 8 . Tijdens ininimaal debiet nam hij een
"stroomopwaarts effekt" aan de bocht waar in de gehele bocht, waarbij het
punt van maxiaraie axiale snelheid naar de binnenbocht verschoof, Dit effekt
verdween bij toenemend debiet waarbij het punt van maxirnale axiale s n e l h e i d
naar de buitenbocht verschoof. Volgens Eullin wordt het stroompwaarta
effekt kleiner bij een toenemend Dean-getal voor d e stroEing en verschuift
het punt van maxiaale axiale snelheid dan meer vooraan in de bocht naar de
buitenbocht. Het axiale isotachenpatroon voor onze situatie (figuur 4 . 4 )
vertoont na intree in de bocht ca>QO 1 voor alle fasen en posities een
versckuiving van het punt van maximale axiale snelheid naar de buitenbocht.
Dit is in overeenstemming met de bevindingen van Eullio I19803- In onze
situatie is alleen in het intreevlak een s t ~ o o ~ ~ o ~ w aeffekt
~ r t s aanwezig. Van
een volledige ontwikkeling van de bochtstroming is in onze situatie geen
sprake. Berekening van de hoek 8D waarop de stroming- volledig ontwikkeld is.
o
o
= 85 en in onze situatie O D = 160 . De hoek BDis
bedraagt b i j Hullin
1/3 {Augustin. 1 9 7 1 1 In vergelijking
daarbij berekend :rolgens B g = 49. (~6.6)
!net onze situatie zijn b i j ?4?ulEinde parameters a en R klein.
Het @-vormige uiterlijk -;an het isotachenpatroon i n figuur 8 - 4 wordt
veroorzaakt door d e secundaire stroming. Vloeistof met een hoge axiale
snelheid wordt vanaf de buitenbocht langs de bovenwand naar d e binnenbocht
getransporteerd, Naarmte de vloeistof dichter bij de binnenbocht kornt,
e
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vloeistof rfiet dan een lage axiale snelheid wordt nederorn door de secundaire
stroming door de kern naar de buitenbocht getransporteerd. Zaarmate de
stroming zich verder ontwikkelt neerfit de dikte ;jan de grenslaag bij de
binnenbocht toe. De dikte van de grenslaag bij de buitenbocht neemt af. Het
verloop van de axiale snelheid van de binnenbocht naar de buitenbocht is dan
geleidelijker en er ontstaat een axiaal snelheidsplateau in het
isotachenpatroon. Het C-vormige uiterlijk is vooral te zien in de fase ::an
afnemend debiet. Bij het begin van het afnemnd debiet is de secundaire
stroBing nog sterk. De axiale snelheid neemt dan echter al si3el af, De
injectie van vloeistof &iet lage axiale snelheid uit de binnenbocht in de
kern doer de nog sterke secundaire stro'fiing veroorzaakt dan een sterkere
kromming van het C-vomige uiterlijk. Het verschijnsel van een sterkere
kromtrning t i j d e n s afnemend debiet is ook waar te nemen in de metingen viln
Talbot (1983). Talbot heeft in een bocht iEet S = 1 8 7 gemeten b i j een
sinusvormig pulserend debiet meî 0<Re<985 en a = 1 2 ? 5 . Direkt na intree in
de bocht verschoof voor alle fasen het punt van maximale axiale snelheid
naar de buitenbocht ea werd het axiale isotachenpatroon @-vormig. Talbot nam
grote terugstroomgebieden bij de binnenbocht waar in de fase var? afne~eiad
debiet, In het secundil.3re snelheidsveld nam hij ingewikkelde strukluren
zoals "jet- en helixachtige" stromingen m a r verderop in de bocht, De
kroming van het C-vomige uiterlijk is in onze situatie veel nadrukkelijker
dan bij Talbot, In oiize situatie is er nauwelijks sprake van terugstroaing.
Er is wel een aanzet daartoe in de fase van afnenend debiet in het vlak
0
8 = 4 5 op t = I/S,T bij de binnenbocht en op t = 3i'd.T in de buurt Bail de
buisas en in het vlak 8 = 90 O op t = 384.T bij de binnenbocht, De tota?e
variatie van ket Reynsldcgetal rond Re = 500 bedraagt b i j onze metingen 660,
Bij Talbot is de variatie 985 met een gemiddelde m a r d e van Re = 4513,
Aangezien voor beide situaties een gemiddeld Reynoidsgetak van ongeveer 500
geldt, leiden blijkbaar de verschillende instationaire coaponenten 73an de
stroming tot kwalitatief nogal verschilzende strsmingsverschijnselen.
Betreffende het secundaire snelheidsveld plee?? Talbot slechts 449 coaponent
geaeten: de component evenwijdig aan het syimetrievlak. Om de ixetingen van
Talbot betreffende het secundaire snelheidsveld met onze oetingen t e kunnen
vergelijken zijn van onze metingen soortgelijke secundaire
O
o
O
O
45
6 7 . 5 en 90
snelheidsprofielen gemaakt voor de vlakken 8 = 22!5
secundaire cneiheidsprafielen in &et v1aI.;8 = 2 2 ' 5 o -;aten uver h&

.

o

5 6.

algerneen een Dean-type secuizdaire stroming zieiz hetgeen redelijB osereen
komt met de resultaten van Talbot: in het vlak B = 30O meet Talbot voor alle
0
fasen een Dean-type stromilig. Onze resultaten ir, het vlak 8 = 45 lenen zich
v r i j z e i n i e t voor vergelijking met de resultaten 73an T a l b o t in de lakken 8
O
= 30' en 68
TalBot meet in het vlak 8 = 60o voor alle fasen helixachtige
strukturen. Z i j n profielen in d i t vlak tijdens toene.n:end d e b i e t vertonen
overeenkomsten met onze profielen t i j d e n s toeneaend debiet in het v l a k B =
I

e

w

In onze s i t u a t i e kan dan in na13olging 73an Talbot gesproken worden van
helixachtige strukturen! zoals rnet p i j l e n is aangegeven in figuur 4.9, Voor

de face ?aia afnemend debiet zijri in onze situatie de helixstrukturen
volledig verdwenenl i r r tegenstelling t o t de situatie bij Talbot,
0
V e r g e l i j k i n g van de resuitaten in het vlak B = 110 bij Talbot en onze
resultaten in het vlak B = 90O leveren nagenoeg geen overeenkozsten op: in
onze situatie z i j n geen helixachtige ctrukturen en is de secundaire stroming
voor alle fasen een Dean-type strcaing. ?!erder is het niet duideiijk in
hoeverre de staartooming i n onze situatie is te vergelijken met de
resultaten van Talbot. Daar Talbot zijn metingen is begonnen in het vlak 8 =
is een vergelijking van het stroomopwaarts effekt n i e t mogelijk.
Bovendeerd (1985) heeft geliieten in een bocht met S = 1:'6 aan een
stationaire strorcing met Re = 500. R i j nam in het intreevlak een
stroonopwaarts effekt tiaar. een verschuiving van het punt van maximale
axiale snelheid naar de buitenbocht direkt na ilatree in de bocht en
. isotachengatïoûn.
.ig
ilaaria.iate de ctrroming zich ~ n t ~ q L k k e l d een
e
~=~:u~m
Dc:
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secundaire stroming was van h e t Dean-ty-e en in het v l a k 8 = 82' na-! h i j
staartvorming in het secundaire snelheidsveld waar. B i j Bovendeerd
verplaatst het centrum van de Dean-wervel zich verder naar de binnenbocht
naarmate de stroming zich ontwikkelt, Het stroomopwaarts effekt van d e bocht
in het intreevlak bij onze metingen komt overeen met de aetingen van
Sovendeerd. Door het stroomopwaarts effekt is de axiale snelheidcgradignt
bij de binnenbocht groter dan die bij de buitenbocht, zoals blijkt u i t het
isotachenpatroon in figuur 4.4 In het intreevlak. De verschuiving van het
centrum van de wervel is in onze situatie ook maar minder duidelijk als bij
Bovendeerd waarneembaar in de fase Fian maximaal ( I / P , T I en afnemend !alz.Tl
debiet. Evenals bij Bovendeerd ont:r?ikkelt zich een staart in het secundaire
snelheidsveld, In onze situatie i s deze echter aamerkelijk verder 8ooraan
in de bc-cht aiinwezig tijdens de Ease van afnemend debiet. De reden d a t deze
staart bij onze metingen zich eerder manifesteert, i s waarschijnlijk gelegen
in het felt d a t een instationaire stroming zich eerder ontwikkelt dan een
stationaire stroming, De staart in het secundaire snelheidsveld heeft tot
gevolg dat de kroming van het C-eormige ~ i t e r L i j kvan het Psotachenpatroon
sterker wordt: vloeistof net een lage axiale snelheid v o r d t v a n u i t de kern
in de richting van de bovenwand getranporteerd. De oorzaak van de
staartvorming evenals het verschuiven van het centrum vari de wervel is niet
duidelijk. Eiiogelijk, i s de staartvorming een aanzet tot het v o m e n van een
tweede wervel en is e r misschien sprake van een aanzet t o t Bifurcatie van de
stroming zoals beschreven door Blennerhasset (19761 en ~ ~ a n d a k ~e~a.~ a r
e

(19821

a

-Pulverende en oscillerende stromina : CL = 9 , 8 .
Vergelijking van de resultaten betreffende het secundaire sselheidsveld in
de centrumsituatie ( g a r . 4 . 3 figuur 4 - 5 1 met de secundaire
snelheidsprofielen op de symmetrieas voor het pulserend debiet (figuur 5 - 7 1
leert, d a t de plaats an het centrum van de wervels ten opzichte van de
buisas, gerelateerd is aan de plaats op de symetrieas met de sterktste
secundaire s t r o x h g S Betreffende de hoogte van het centrum van de wervels is
zo'n verbalzd niet zo duidelijk, De tweetoppigheid van de secundaire
profielen op de symmetrieas blijkt overeen te komen met (zich1 ontwikkelende
staartvorming. Het effekt van de staartvorming Is ook te zien in de
secundaire snelheidsprofieien op de lijr-r tussen de buisas en de bovenwand.
Er ünt~f-aatdaxi een glateau of een grillig verloop van >et h e t profie1, gei^,
I
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soortgelijk effekt is ook te zien b i j de (in dit verslag niet
gepresenteerde) secundaire snelheidsprofielen van Bovendeerd bij de
staartvorming in het vlak 8 = 82O (Bovendeerd, par.4.2.2).
Vergelijking van de secundaire snelheidsprofielen van de pulserende en de
oscillerende stroming laat zien dat in het laatste geval de secundaire
stromingen aanmerkelijk kleiner zijn. Ook \?ari@ert de secundaire stroming
b i j het oscillerend debiet minder sterk in de tijd en tussen de meetvlakken
onderling. Het tweetoppig uiterlijk van de profielen is in de situatie van
het oscillerend debiet nagenoeg verdwenen, sat er op zou kunnen duiden dat
er geen staartvorming plaatsvindt. Vanwege het symrfietrische debiet rond nul
dient de fase van afnellzend debiet overeenkomten t e vertonen met de fase van
dienen daardoor
toenemend debiet. De profielen op t = t in het vlak 8 =
1
overeen t e komere met de profielen op t = tl+ l/Z.T' in het vlak 9 = 90' $1'
Bestudering van de secundaire snelheidsprofielen leert dat dit inderdaad op
een enkele kleinigheid na het geval i s ,
-Pulserende en oscillerende strotilinm: a = 24,7,
De secïindaire snelheidsprofielen voor het pulserende debiet laten zien dat
deze slechts weinig in de tijd veranderen, De ctromingsVersehijnselen itïorden
waarschijnlijk voornamelijk bepaald door de stationaire component van het
debiet. In tegenstelling tot de pulswende s t r o a i n g bij a = 7 , 8 is hier
alleen in de vlakken 8 = 2 2 , 5 O en 8 = 45 o e a aanzienlijke secundaire
s t r o ~ i n gaanwezig. De profielen duiden op een Dean-type secundaire stroEing.
B i j de oscillerende stroming- is er noch sprake van een Dean-type noch ?Jan

een Lyne-type-secundaire stroii.,ingl $,aar is de secundaire s t r o ~ i n gover de
gehele doorsnede naar de binnen- o f buitenbocht gericht. B i j een Lyne-type
secundaire stroming i s de secundaire stroming, op de lijn tussen de buisas
en de bovenwando naar de binnenbocht gericht b i j de symmetrieas en de
bovenwand en is deze daar tussenin lokaal naar de buitenbocht gericht, Dit
is geenszins in onze situatie ket geval. hoevel dit te verwachten was op
grond m n de bevindingen van Eunsoa (1975). ilunson 119751 heeft de
gemiddelde diilt.ensieloze secundaire saelheid op de huisas gemeten a l s funktie
van de Vomersley-paramter a voor een :Tolledig ontwikkelde bocktctroming
Hij concludeerde daarbij dat de secundaire stroliin- sterk afneei2-t b i j
toenemende u. De Lyne-type secundaire stroming is mogelijk niet aanwezig
omdat voor oaze situatie de stroining pas volledig is ontwikkeld bij
3 = &@
;
. ûvereenkomstig i3et de bevindingen van >Dmson z i j n de aecuii-tiaf re
./
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snelheden k l e i n i n v e r g e l i j k i n g met de o s c i l l e r e n d e stroming met
figuur

4.11

z i j n onze iceetmarden voor u = 7 , 8 en

ct

a = 7,8.

In

= 2 4 , 7 vergeleken met

d i e van Eunson.

figuur 4-11: De geo,iddelde di~ensieloaesecundaire snelheid op tie bwisas

voor een T3olledig ontwikkelde stroming a l s funktie van de
Vowrsley-parameter a uolgenx %'?anson (1975) met daarin
aangegeven onze w e t waarden b i j

(1) a =

7'8

en ( 2 ) a = 2 4 , 7 .

De gemiddelde dimensieloze secundaire snelheid op de bizisas i s dasprbij op

dezelfde manier berekend a l s %-ranson (zie hoofdstuk 1 ) . Onze meetwaarde b i j

CL

= 7 ! 8 is hoger dan d i e van 23iznson. Waarschijnlijk komt d i t oi2dat i n o m e

s i t u a t i e d e stroming nog n i e t volledig is ontwikkeld. Tengevolge van het
zeten ea traverseren onder een hoek zfiet een bepaalde fouthoek bevat de
secundaire snelheid mogelijk een systematische afwijking van maximal
C,Ol-io.

Daardoor i s de meetnauwkeurigheid t e gering om een goede

v e r g e l i j k i n g t e kunnen aaken b i j

u = 24,7.

Yanilsege de vergrote schaal b i j

het o s c i l l e r e n d e debiet met a = 2 4 , 7 kan deze a f w i j k i n g ook t o t een
s i g n i f i c a n t e a f x i j k i n g in de p r o f i e l e n l e i d e n .

Evenals b i j d e o s c i l l e r e n d e stroming met a = T r & komn de p r o f i e l e n op
het

8 = yoo

-

ai

de p r o f i e l e n op t = t 1+ 1/2.T i n
8. De relatief g r u t e secundaire
in h e t intree-

t = tl in het v l a k 3 =

goed

O V ~ ~ S ~met
Y !

en u i t r e e v l a k z i j n afkomstig .iiai- een stroomopwaarts en stroomafsaarts e f f e k t
van de bocht,
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Hoofdstuk 5 : CGMCLUSIES.

Uit Ge voorgaande hoofdstukken kunnen de hier onder volgende conclusies
getrokken worden, waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen de conclusies
betreffende de opstelling en die van de snelheidsirietingen.
De omtellina:
-%et het SI-superpomns~steem is een grote variatie van de Fiomersleyparameter mogelijk alsmede een grote variatie van het Reynoldsgetal. B i j de
huidige analyse is een beperkt werkgebied benut in vergelijking met de
mogelijkheden van het superpompsysteem. Er is met name alleen gekeken naar
de mogelijkheden van het systeem bij relatief kleine signalen.
een kleine zuigerslag ( < Iinm) en lage Erekwenties treden grote
afwijkingen op tussen de gewenste en de werkelijke flow, Deze
afwijkingen worden minder naaririate de zuigerslag groter en de frekwentie
hoger worden. Daarom zijn de snelheidsmetingen verricht bij een frekwentie
van 1 Hz in plaats van 0,s Hz en is een nieuwe pompkop gebruikt met een
zuigeroppervlak dat 6 % ~3anhet zuigeroppervlak van de s t a n d a a ~ ~ p o m p k o ~
bedraagt. Vermoedelijk is het beperkte bereik van de regelkring van de
p o m ~ ~ e ~ t u r ide
n g oorzaak van d e afwijking tussen de generatorgolf en het
zuigersnelheidssianaal. Bij een frekwentie van 10 Hz levert het
superponpsysteerc eel? goed sinüsvormig oscillerend debiet.

-Bij

-De zink-jodide oplossiiìg voldoet goed als vloeistof voor LDI: Bietingen. De
relevante eigenschappen van de oplossing zijn weinig temperatuurafhankelijk. Vel dient bij het gebruik van de zink-jodide oplossing
bijzondere aanäacht te worden besteed aan de gebruikte materialen. Eet name
perspex dient zo goed ìzogelijk spanningsvrij te vorden gegloeid, omdat het
anders scheurt,
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-De interne regelkring dient nader op zijn werking en beperkingen beschouwd
te worden. Hierbij dient ook gekeken te worden naar de mogelijkheden om het
positiesignaal als terugkoppeling te gebruiken. Ook de Fourier-analyse van
de superpompsignalen bij een kleine pompkop en een frekwentie van O tot 5
Hz dient nog uitgevoerd te worden.
-De inetinaen:
-De metingen van de axiale snelheidsprofielen voor een stationaire stroming
met Re = 500 steanmen globaal overeen met de numerieke resultaten.
-De stromingcverschijncelen in de bocht met +1/6 bij een sinusvormia
pulserend debiet met 20O<We<800 en a = 7 . 8 vertonen redelijke
overeenkomsten met de bevindingen van Rullin (1980). De overeenkomsten .-.et
de metingen van Talbot (1983) zijn gering wat veroorzaakt wordt door een
verschillend debietverloop, Er zijn goede overeenkomsten tussen onze
Beetresultaten tijdens afnemend debiet en die van Bovendeerd (19851
betreffende een stationaire bochtstroming net &=1/6 en Re=500. Na intree is
de bocht verschuift voor alle fasen het punt van mximale axiale snelheid
naar de buitenbocht. Er is nauwelijks sprake van terugstroming. Het Cvormige uiterlijk van het axiale isotachenpatroon is te verklaren met de
secundaire ctramingsverschijnseIfn. De secundaire stroming is een Dean-type
stroming. In de fase van minimaal en toenemend debiet ontstaan
snelheidsplateau's bij de binnenbocht, In de fase van maximaal en afnezaend
debiet verschuift het centrum van de secundaire wervel naar de binnenbocht
en is er staartvorming. De oorzaak van de staartvorlning in het secundaire
stromingsveld en het verschuiven van het centruin van de wervel is niet
duidelijk.
-Indien de stationaire component van het pulserende debiet nul wordt
geinaakt (oscillerend debiet). worden de secundaire snelheden aanmerkelijk
kleiner en varieren minder tussen de vlakken onderling. De secundaire
stroming is een Bean-type stroming. Het tweetoppig uiterlijk van de
secundaire snelheidsprofielen op de syrmetráeas bij het pulserend debiet,
wat duidt op staartvorming in het secundaire snelkeidsveld, -verdwijnt
nagenoeg bij het osciiierend debiet.

-Bij een verhoging van de Vomerçley-parameter van a = 7 , 8 naar a = 24!7
worden de secundaire stromingen tengevolge van de instationaire component
veel kleiner. Dit is in overenstemming met de bevindingen van Eunson. In
tegenstelling tot zijn bevindingen echter onstaat er b i j de occilllerende
çtroaing met a = 24!7 geen Lyne-type secundaire stroming. Mogelijk kont dit
doordat in onze situaties de stroming niet volledig ontwikkeld is.

63

Literatuurlijst:
[l] .Banens J,
COIN
Intern rapport, Techn. Universiteit Eindhoven,l981
[2] .Bovendeerd P.H.H.,
Stationaire inloopstroming in een bocht.
Intern rapport, Techn. Universiteit Eindhoven, 1985.
[3].Brand F.c.H.van den,
Verslag van een literatuuronderzoek naar (in)stationaire
stromingen in starre en elastische configuraties.
Intern rapport, Techn. Universiteit Eindhoven, 1987

[43 .Corver W.A.J.lrl,
Enige aspecten van laser doppler metingen,
Intern rapport, Techn. universiteit Eindhoven, 1982
[5].DISA 55X modular optics,
Handleiding DISA Electronic, Kopenhagen, 1981
[6] .Dongen H.E.H.van,

Collegediktaat Humane stromingsleer.
Techn. Universiteit Eindhoven, Fac. Batuurkunde
[7] .Bortmans A . , Koekoek K.,
Een PC gestuurd meer kanaals meetsysteem voor dynamische
metingen: opbouw, werking en gebruik.
intern rapport Teehn. Universiteit Eindhoven, 1985
[8].Dortmans A . , Koekoek K . , Teurlinx G . ,
Hardware en software voor het ineetsysteem PCM2.
Intern rapport Techn. Universiteit Eindhoven,l986
[9].Hendriks F., Aviram A.,
Use of zinc-iodide solutions in flow research.
Rev. Se. Instrum., Vol. 53, no. 1, 1982
[lo] .Hassuger R.,
Gebruikersprogramma voor het meetsysteem PCH2.
Intern rapport Techn. Universiteit Eindhoven, 1987
[ll] .HfcDonald D.A.
Blood flow in arteries
Published by E.Arnold, London, 1981
I

[ll].Hullin T., Greated C.A.,
Oscillatory flow in curved pipes. Part 1: the developing flowcase.
J.Fluid Hech., V01.127, pp 1-25, 1983

64.

Cl31.Hunson B.R.,
Experimental results for oscillating flow in a curved pipe.
The Physics o f Fluids, Vo1.18, no.12, 1975
[14].Talbot L., Gong K.O.,
Pulsatile entrance flow in a curved pipe.
Journal of Fluid Hechanics 127, pp 1-15, 1983.

[15].Versteylen JeA.H.,
Instationaire stromingen in bochten en vertakkingen.
Intern rapport Techn.Universiteit Eindhoven, 1985.
[16].Versteylen J.A.H. ,
Hetingen aan een instationaire stroming in een driedimensionaal model van de halsslagadervertakking.
Intern rapport Techn.Universiteit Eindhoven, 1985,

[17].Vosse F.N.van de,
Gedrag van stromingen veroorzaakt door een
harmonische drukgradient in elastische en starre buizen.
Intern rapport Techn. Universiteit Eindhoven, 1981
[18] .Vosse F.N.van de,
Numerical analysis of carotid artery flow.
Proefschrift, Technische Universiteit Eindhoven, 1987.
[19].Vivitro Systems Inc.(VSI), Victoria Canada,
Superpomp instructions manual, 1986
[20] .Westerhof H. , Elzinga G. ,

VloeistofEechanica van de slagaders.
N.T.v.N, november 1975

kl.

Appendix A : Snijhoek laserbundels en de omrekening van Dopplerfrekwentie
naar vloeistofsnelheid.
Voor het instellen van de stroming op een bepaalde waarde van het
Reynoldsgetal is het noodzakelijk de snelheid V van de vloeistof te kennen
o f de flow Q. Het meten van de snelheid verdient de voorkeur daar met deze
opstelling dan de grootste nauwkeurigheid wordt behaald. Deze snelheid is af
te leiden uit de Dopplerfrekwentie gemeten met het DISA-LDA meetsysteem
volgens (DISA 1981) :

met fdde Dopplerfrekwentie,A de golflengte van het laserlicht in lucht en Q
de scherpe snijhoek tussen de bundels in lucht. In feite dienen voor A en û
de golflengte Arn en de snijhoek 6% in het model ingevuld te worden, i%aar er
kan volstaan worden met de waarden in lucht omdat de verhouding Alsin(û/2)
voor lucht en model gelijk is, op grond van de wet van Snel:

Wand

figuur

A.1:

Bepaling van de snijhoek 8 tussen de laserbundels.

A-2.

De golflengte van het laserlicht is bekend (h=632,8.10-9 in) en de snijhoek in
lucht is eenvoudig nauwkeurig te meten door projectie van de bundels op de
wand en de afstand L tussen het snijpunt en de wand en de afstand D tussen
de bundels op de wand te meten {zie figuur A . 1 ) . %et L=759 mm en D=344 mi
volgt dan voor de snijhoek 8:
û=

0/2 = 2 5 . 5 O
S.arctan(---)
L

IA. 3 )

De brekingsindex n van perspex is n=1,493 zodat voor de snijhoek 8 in het
E
model geldt:
8

8 = - =

m

n

1?,1O

(A. 4)

Voor de omrekening van DogplerfrekwentPe naar spielheid geldt dan
V = k.fd =1,434.10

-6

(A.1):

- €cl

Rekening houdend roet de roeetnauwkeurigheid van L en D van p 0,5 min, geldt
-6
?r.,s-!Hz-!
voor de omrekeningsfaktor k = (1,438 2 0,0051.10
B i j het instellen van de stroming wordt daardoor een fout in de waarde van
het Reynoldsgetal gemaakt van maximaal 0,5 %

B-1.

Appendix B: Sniivolume laserbundels.
De bundels hebben volgens opgave van DISA (1981) in het snijvolume een
O
diameter d van d=0,06 mm. De snijhoek $a in het model is 17,l ( zie app.A).
Bij volledige snijding van de bundels betekent dit een ellipsofde vormig
snijvolume met een diameter d=0,06 ma en een lengte 1=0,4 mm, waarbij de
lengte wordt gegeven door:

De afmetingen van het aeetvolume bepalen tevens de nauwkeurigheid van de
plaats in het Eodei waar de snelheid gemeten wordt. Indien de bundels niet
in èèn vlak liggen neemt het neetvolume af door het onvolledig snijden va-.
de bundels,Dit levert een verzwakking van het %eetsignaal op. Hieronder
Wordt aangegeven hoe groot die afwijking van volledige snijding is.
Oït? de afwijking te kunnen %eten wordt het snijvolme bij de maxiaale
diameter van de ellipsofde op de wand geprojecteerd met behulp van een
aicroscoop oculair, De excentriciteit van de bundels op de wand is dan een
m a t voor de afwijking. In het ideale geval (volledige snijding) zouden deze
bundels saaenvallen. De diareeters D van de bundels bedraagt D=31 am (R=15,5
mm) en de excentriciteit S bedraagt S=3 &my;..Zie figuur B e l e

figuur

3.1:

Gedeeltelijke schets van de projektie van het bundelsnijvlak op
de wand. Bundel B,- met middelpunt O en bundel B2 inet middelpunt
S ( = de excentriciteit).
=.

B-2.

Het gearceerde deel
meetvoluwte.
OppB1 wordt bepaald
Oppg2 wordt bepaald
Voor het gearceerde

in figuur B.1 is een maat voor de verkleining van het
door de lijn O'S, cirkelboog Ba en het lijnstuk S - O '
1
door de lijn O'S, cirkelboog B 2 en het lijnstuk S20'
oppervlak A geldt dan:

Het snijpulit S wordt gegeven door xS = 1/26, yS = (R2- 162)1'2.
4
geldt: a = arccos(S/SR).
Er geldt dan:

Voor de hoek

Het oppervlak AA dat tot volumeverkleining leidt bedraagt dan:
= 28 =

TbR 2

-

2R 2a = ER 2-2R 2arccos(--)
s

2R
De relatieve afname van het oppervlak bedraagt dan, met
bundeloppervlak:

Voor de gemeten situatie b6=3mm en R=I5,5

-- -- 0.06
"
A

&

tot het gehele

m d geldt dan:
(B.6)

Dit leidt bij benadering lot een verkleining van het meetvolume van 10 %.
Deze afname is dermate klein, dat dit geen merkbare gevolgen heeft voor de
snelheidsmetingen.
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Appendix C: Verglaatsina rneetvolume ten qevolge van een niet loodrechte
optische as.

WAND

figuur Cel: Situatie schets bij projektie vaz1 de bundels op de wand, waarbij
de bundels niet gedraaid zijn (situatie A) en waarbij de bundels
180' graden ziji-i gedraaid (situatie BI. De optische as is in
beide gevallen met een * aangegeven,
3 i j het meten van bijvoorbeeld de axiale snelheden in het model worden

altijd de snelheden gemeten in een vlak loodrecht op de buisas, Hiervoor is
het nodig het bundelvlak evenvijdig aan dat vlak in te stellen. Bij metingen
in een 90' bocht wordt het bundelvlak dan tussen het begin ifan de laccht en
o
het eind van de bocht 90 gedraaid,Indien de bundels de frontlens niet onder
eer? gelijke hoek verlaten of de optische as gaat niet door ket midden van de
frontlens kan het verdraaien van het bundelvlak leiden tot een verplaatsing

C-2.

Ban het ineetvoluae. De verdraaiing van het bundelvlak gebeurt door de Braggcel met frontlens te draaien, ûm bovengenoemd effekt te kwantificeren zijn
er enkele metingen gedaan.
Om te bepalen in hoeverre de optische as scheefstaat is de volgende
procedure gevolgd. De bundels worden geprojekteerd op de wand (situatie A).
Dan worden de bundels 180' graden gedraaid (situatie E). indien er geen
afwijkingen zijn vallen beide situaties samen. Het niet samenvallen van de
beide situaties is een maat voor de scheefstand van de optische as, Zie
figuur C.1,
Bij deze meting werd er vanuitgegaan dat de optische as door het middelpunt
van de frontlens gaat. Voor de scheefstand Bld, van de optische as geldt diin:
AAB/2)
&tot

= S.arctan(-----

(C.1)

Voor de verplaatsing AC Ban ket centrw van het meetvolume geldt dan:

-let AAB = 14

L = 69 m, Lz= 759 rmf zodat L

- 828 mri leidt dit I G ~een
tot1
O
scheefstand van de optische as van Ay = Q,97 en een :?erplaatsing

AC = 1,3 mm. Deze relatief zeer grote verplaatsing van het aeetvoluae is bij

eerùere snelheidsmetingen waarbij de bundelhoek verdraaid werd niet
waargenomen. Daarom is er een aeting verricht om direkt de verplaatsing van
h e t metvolume t e meten bij verdraaiing van het bundelvlak.
Een vlak evenwijdig aan de frontfens wordt in het centrum van het
meetvolumegeplaatst. Bet centrum van de projektie op dit vlak wordt
gemarkeerd en aanGeduid als de uitgangspositie. Daarna wordt het bundelvlak
gedraaid, Be afstand die nodig is om het centrum van de projektie weer in
de uitgangspositie te brengen, wordt gemeten = e t een micrometer voor zowei
de x-richting (Ax) en de y-richting (Ay). De r~eetnauwkeuri~~e~d
van +J3,QI BB
wordt bereikt door gebruik te maken van de Lichtbreking door een krasje op
het model. Bij zeer kleine aerplaatsingen is het brekingseffekt van het
krasje reeds erg groot. Daardoor is het mogelijk om de uitgangspositie weer
a e t een grote nauwkeurigheid te bereiken. Voor diverse verdraaiingen 8 van
h e t buniieivlak levert dit de waardes Ax en Ay op z o a i s verseicl in tabei C . I .
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8

I

-goo

:

oo

I

goo

I

180'

Tabel C . l : Verplaatsing van het meetvolume bij diverse verdraaiingen 8 van
het bundelvlak.
Uitgezet in het projektievlak levert dit figuur C.2 op.

figuur C . 2 : Verplaatsing van het Eeetvolume uitgezet in het projectievlak
voor diverse verdraaiingen 8 van het bundelvlak.
Uit de figuur blijkt dat de verplaatsing AC van het meetvolume maximaal
0,lO mm is. Dit stemt niet overeen met de berekende waarde van de eerste
meting. Blijkbaar gaat de optische as niet door het middelpunt van de
frontlens* Om de excentriciteit van de optische as te bepalen is nog een
aanvullende meting verricht.
Met een schuifmaat zijn de afstanden D1 en D2 tussen de bundels en het
middelpunt van de frontlens bepaald. De excentriciteit E van de optische as
is dan:

Op grond van de vorige meting wordt het centrum van het meetvolume
verondersteld niet te verdraaien bij verdraaiing van het bundelvlak. Indien
dezelfde procedure zoals in de eerste meting wordt toegepast (zie figuur
C . i j moet voor de excentriciteit ook geiden:

c-4.

2E = AAB

. L1
-La

(C.4)

Berekening volgens (C.4) levert E=0,65 mm en volgens ( C . 3 ) E=0.75 2 0,20 mm.
Beide waardes van E komen nu goed overeen.
Het blijkt dus dat de optische as een scheefstand heeft die niet
resulteert in een verplaatsing van het meetvolume omdat de optische as niet
door het middelpunt van de frontlens gaat. De scheefstand van de optische as
heeft een verkleining van de bundelhoek tot gevolg en dus een verandering in
de omrekening van de Dopplerfrekwentie naar de vloeistofsnelheid
(zie app.A). Dit effekt is echter verwaarloosbaar klein.

Appendix D: Ijking flowmeter.
De flow wordt gemeten met het transflow 601 systeem bestaande uit de
elektromagnetische flowprobe EC10-934, de adaptor 865 en de meeteenheid met
display HDL 400. Door het meten van de tijd met een chronometer en de massa
water met een Hettler balans bij een stationaire stroming wordt het
ijkvolume Qijk bepaald. Bij diverse waardes van Qijk is deze vergeleken met
de spanning Vf geleverd door de dynamische uitgang van de meeteenheid en de
uitlezing van het display. De resultaten van de meting zijn weergegeven in
figuur D.1.

Dit leverde het volgende lineaire verband op:

Qijk= (2,02 2 0,O1).Vf

(D.1)
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figuur D.1:
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De uitgangsspanning Vf en de displaywaarde als funktie van het
ijkvolume Qi
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Appendix E: Viscositeitsmetins zinkjodide + bepaling soortelijke massa +
temperatuursafhankelijkheid viscositeit en brekingsindex.
De kinematische ijiscositeit v is geaeten met een Ostwald viscosimeter.
Hierbij wordt de tijd t gemeten die een vaste hoeveelheid vloeistof nodig
heeft om door een capillair te stroitien bij constante temperatuur T. De
viscositeit wordt berekend volgens:
v = k.t

(E.1)

De ijkfaktor k wordt bepaald door de doorstroomtijd tw van gedestilleerd
water te meten, waarna dam geldt:

In feite wordt de verhouding v a de doorlooptijden t en t gebruikt voorhet
w
bepalen van de onderlinge verhouding van de viscositeiten Y en vw. Bij de
ijking worden de dynamische viscositeit 0 en de dichtheid p-. van water
w
W
gebruikt omdat deze uitvoerig getabelleerd zijn. De doorlooptijden worden
met een stopwatch gemeten. De tijd tw volgt uit de gemiddelde tijd van tien
metingen, Deze bedroeg tw= 74,4 0 , l s . De temperatuur was T = 25,3'C,
zodat q w = (0.884 5 O , O O ~ ) J O - ~ kg.m -1.s -1 en pw= '396,539 kg.m -3
-10 2 -2
(tabellenboek), Voor de ijkfaktor k geldt dan: k = 119,18.10
EI , s
De
doorlooptijd van het zinkjodideoplossing is bepaald uit vier Eetingen en
bedroeg t = 1 3 8 , 2 0 0 , 1 s . De kinematische viscositeit v van de oplossing
bedraagt dan Y= (1,655 i O,01).10 -6 2 . s -3 De onnauwkeurigheid in de
viscositeit is bepaald 4oor een gevoeiigheids analyse toe te passen op de
gebruikte formules (E.1) en (E.2).
De soortelijke massa is bepaald met een pypnometer. Een vat met een
nauwkeurig bekend, constant volume wordt leeg gewogen, daarna met
gedestilleerd water en vervolgens Ieet de te onderzoeken vloeistof. Voor de
soortelijke massa geldt dan:
I>

.

De gemeten waarden zijn:
m V = 35,02 gr
-leeg vat
I
m = 50,02 gr
-vat met water : m v+ mIT= 85,04 gr
l m w= 96,47 gr
-met ZnJs-opl. :m + TI
=131,49 gr
ZnJ2
v ZnJ2 - 3
{tabellenboek) zodat Ivat= 50,l
Verder geldt ,o,= 998,4 kg.m

riil.

Boor de

soortelijke massa van de zinkjodideoplossing geldt dan (E.3):
-3
= 1925,6 kg.m
'ZnJ2
In de onderstaande figuren is d e temperatuursafhankelijkheid van de
oplossing aangegeven wat betreft de viscositeit (E.I.) en de brekingsindex
(E.2). Daar het percentage ZnJ2 in de olposslng bij deze metingen niet
nauwkeurig bekend was ( 6 1 1 2 % ZnJ2), is gekozen voor het weergeven van de
variaties rondom de centrumsituatie T O I v O en nO in plaats van de absolute
O
grootheden. Wit de figuren blijkt dat voor een temperatuurvarlatie AT < 2 C
geldt dat AV < 0,05.10-6 rn2*s-' en hn < 0,001, Voor de opstelling voor de
O
%DA-snelheidsmetingen geldt een maximale temperatuurvariatie van 0,5 C,
Onnauwkeurigheden in de parameters voor het instellen van de stroning
tengevolge van fie variatie in de viscositeit en de brekingsindex kunnen dan
ook als Yerwaarloosbaar wordeia beschouwd.
e

figuur E,1: Temperatuurafhankelijk-

figuur E.2: Temperatuurafhankelijk-

heid van de kinematische
viscositeit u (v0=1,2ï m 2 . s )

van de brekingsindex n

(no= 1,493).

.
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Appendix F: Impedantieberekeninsen testopstelling suBerpomp.
Zoals reeds is aangegeven in paragraaf 3 . 3 kan de testopstelling voor de
superpomp met het onderstaande elektrische analogon worden weergegeven.
v o o r raadvat

s u p e rpomp

flowmeter

0.5 m

n

3,5m
I

1

figuur F.1: Elektrisch analogon testopstelling,
Voor de componenten gelden de volgende waardes:
7
-1
7
-5 -I
L = 1*5.10 k g . 2 cs= 2.4.10-"L 2 . R
3,n
R = 0.6.10 kg-rr! . s
.l..

ev ) >

I

Voor de afleiding van de vervangingsimpedantie wordt steeds de

vervangingsimpedantie van een deel van het netwerk afgeleid, waarna deze in
het netwerk als nieuwe component wordt opgenomen. B i j de berekening van de
absolute waarde van de impedanties is uitgegaan van een frekwentie van
f=0,5 Hz.
-parallelschakeling 1,75.Cs ei? Cv:
wegens CsCC 1 en Cv > ? 1
zodat het netwerk vervangen k w worden volgens de onderstaande figuur:
3.5R

I
.y/

I,

1

G 5 c s

i'.. +1W
''5csT
1

1.75 c,

3.5L
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-serieschakeling 3,5R en 3,5L:

Z = 3,5R
3

f

3,5joL

IL31 2: 1,5,10

8

kg.m

-4

.s

-1

(F.3)

-serieschakeling 0,5R en 0,5E:

Z4 = 0,5R +0,5jwL

lZ,I

=

2,4,10

iZ,I

=

5,3.10

7

kg.m

-4

-1
.s

-4

.s

(F.4)

-impedantie condensator 0,25Cs:
1

10

kg.m

-1

Het netwerk Ban dan gervangen Forden door de onderstaande figuur:

AV

23

Voor de vervangingsimpedantie van het gehele netwerk geldt dan:

(F.5)

Tevens geldt

IZ5i

> > lZ3/ + I Z 4 / . De Fritpedantie van het netwerk kan dan

benaderd ??orden door:

waarbij voor de absolute waarde l Z f en het argument arg(Zf geldt:

IZl

=

1

2 2 112
16R2+ 16w L

(

arg(Z) = arctan

W.L
--R

Met
en

{zie paragraaf 3 . 3 ) levert dit:

Het totale netwerk kan dan vervangen worden door de onderstaande figuure

4R

I

4L

t I&=Iv

GI.

Appendix G: Verbetering van de flowvorm bij hogere frekwenties.
Uit de analyse van het VSI-superpompsysteem blijkt dat de flowvorm beter de
sinusvorm benadert indien de frekwentie hoger is. De snelheidsrrietingen in
het model worden daarom verricht bij een frekwentie van 1 Wz in plaats van
0,5 Hz. De afwijking van de sinusvorm wordt voornamelijk bepaald door een
afwijking van het zuigersnelheidsverloop bij het omkeren van de
bewegingsrichting. De zuigersnelheid is een direkte maat voor de flow, omdat
geldt flow = zuigersnelheid * zuigeroppervlak. Verder is gebleken dat het
verloop van de zuigersnelheid en de flow goed met elkaar overeen korfisn. Om
de verbetering van de flowvorm aan te kunnen geven Indien de frekwentie
verhoogd wordt naar 1 Hz, is gekozen voor het meten van het
zuigersnelheidsverloop. Daartoe is ket zuigersnelheidsverloop geregistreerd
bij een frekwentie van 0,5 Nz en 1 Ha. De pompinstelling is zo gekozen dat
voor beide situaties het maximale Reynoldsgetal in het model 500 bedraagt.
De zuigersnelheid is geregistreerd Inet een transiht recorder, waarnii de
meetdata verwerkt zijn tot een grafiek Bet behulp van een X-T-schrijver, Een
transient recorder is hier gewenst om de grafiekgrootte en de tekensnelheid
te kunnen beheersen.
Om onderlinge vergelijking van de afwijking van? de sinusvom mgelijk, te
maken wordt het beginpunt van de afwijking gekozen op de as (Vzuiger= O ) en
voor het eindpunt van de afwijking wordt dat punt van de grafiek genomen
waarvoor geldt dat de zuigersnelheid 5 % van de siaximaie zuigersnelheid
bedraagt. Be tijd tussen deze twee punten is dan een maat voor de duur van
de afwijking. De resultaten van de beide metingen zijn weergegeven in de
figuren 6.1 en G,2,
Uit de figuren blijkt dat voor f=0,5 Hz de tijdsduur At van de afwijking
2 , 5 % van de periodetijd T bedraagt en bij f=1 Hz bedraagt deze 1 , 2 %, Het
verhogen van de frekwentie levert voor deze situatie een verbetering van de
vorm van het zuigersnelheidsverloop, en dus de flowvori~,op van ca. 50 %.
De hierboven gevolgde methode is vooral ten aanzien van de keuze 73an het
eindpunt van de afwijking arbitrair, %aar is evenwel een goede indicatie
voor de bereikte verbetering.

figuur G.1: Het zuigersnelheidsverloop
b i j f=8,5 Hz,

~
~

F i g u u r G.2:

Het zuigersnelkeidc-

verboog b i j €=I Hz.

Appendix H: Het DISA-LDA systeem.
Het DISA-LDA systeem (Laser Doppler Anemol-etrie) bestaat uit een optisch en
een elektronisch gedeelte, die beide weergegeven zijn in figuur H.1.

figuur H.l:

Schematische weergave van het DISA-LDA systeem.

Het optische gedeelte bestaat uit een 5 mWatt He-Me-laser type 124B
(golflengte van het laserlicht is h=632,8 nm), een bundelsplitser 55x21 en
551324, een Braggcel 55x29, een frontlens 55x55 en een fotodiode 55L1i. De
laserbundels worden voor de Braggcel gesplitst in W e e onderling orthogonale
bundels waarvan de onderlinge intensiteit regelbaar is met behulp van een
polarisatiefilter. Eén bundel ondergaat in de Braggcel een
frekwentieverschuiving Ifv/. Hierbij wordt opgemerkt dat deze verschilt van
de voorverachuiving zoals beschreven door Bovendeerd (1985) en Versteylen
(1987). Volgens beide auteurs bevat de voorverschuivingsfrekwentie f v tevens
de eûLBpUrlent -----v d l i UI^ cL _f-l.._l
L G ~ U M L Y S I I L L WL
De v~~rvers~hüiviny
blijkt echter
f

3-

s

-1-2

CL--

.

H-2.

constant 40 MHz te zijn. De Braggcel is een glazen cel waardoor acoustische
golven lopen met een frekwentie van 40 MHz. De golven staan loodrecht op de
bundel zodat deze 40 BHz verschoven wordt. Voor de beschrijving van de
werking van de Bragg-cel wordt verwezen naar de DISA handleiding. De andere
bundel wordt door een glazen staaf geleidt zodat voor beide bundels de
optische weglengte gelijk is. De frontlens laat de bundels snijden in hef:
brandpunt (80 mm). Bij uittree van de bundels uit deze lens zijn drie
afstanden tussen de bundels mogelijk: 13, 26 en 49 m ~ .Voor de metingen
wordt 49 mm genomen omdat dan de lengte van het meetvolume het kleinst is
(0,40 mm). Op de fotodiode valt het verstrooide licht van de hoofdbundel % e t
een Dopplerverschuiving fd en het (onlverstrooide licht van de
referentiebundel met een constante voorverschuiving van fv= 40 HHz (zie
paragraaf 2.1). 'door de Dopplerverschuiving geldt dat een hogere
vloeistofsnelheid resulteert in een toename van de Dopplerfrekwentie. Het
fotodiodesignaal f
is geiijk aan
Pd

In de mixerunit 55NIl wordt de frekwentie fLOvan de lokale oscillator 55Nl2
(frequency shifter) waarvoor geldt:
fLO= fs+fv

(H.21

VerEenigv~~ldig~
Eet het fotodiode signaal, De frekwentie shift fs is
instelbaar tussen 10 kHz en 9 HHz. De grootte van de frekwentie shift wordt
gekozen net betrekking tot het gewenste meetbereik, Door deze extra
elktronische verschuiving kunnen ook sterk wisselende negatieve snelheden
gemeten worden. De mixer unit levert tevens het 40 ?iHz signaal voor de
Braggcel. Het uitgangssignaal f van de mixerunit gaat naar de "tracker"
T
55M21. Voor dit signaal fT geldt nu:

fT= ]fa- €s I

1H.3)

I

staat. Door een oscilloscoop op deze uitgang aan te sluiten is de kwaliteit
van het fotodiodesignaal te controleren. Optimalisatie van dit signaal vindt
plaats door de polarisatierichting van de diode te verdraaien (zie par.2.1).
De grootte van het signaal wordt geregeld door een instelbare versterking
("gain"). Be tracker vergelijkt het signaal fT met een inwendig gegenereerd
signaal volgens de VCO methode (Voltage Controled Oscillator) en bepaald zo
de frekwentie van het meetsignaal. Evenredig met de frekwentie van het
meetsignaal geeft de tracker een analoge spanning UDC af tussen i en 10
Volt. Deze gelijkspanning wordt vertaald naar een snelheid door het, nog te
beschrijven, PCB2 meetsysteem. Op het display van de tracker kunnen de
signalen fT en fd uitgelezen worden. Door Riddel van een instelbare
calibratiefaktor k kan direkt de snelheid in %eter per seconde worden
A
afgelezen volgens vDW= kef net k = --------d 2sin (û/2j Voor de gebruikte opstelling
geldt k = 1,434 met fd in %hz, Voor nadere bijzonderheden betreffende de
optica van het systeern wordt verwezen naar de appendices A , B en C.
a
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Appendix I: Het PCM2LDA meetsysteem.
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op enige aspecten van het PCMLLDA
systeem (Personal Computer Measurement 2 voor Laser Doppler Anemometrie).
PCN2LDA is een vernieuwde versie van het reeds bestaande PCX2. De nieuwe
versie verschilt van de oude versie voornamelijk doordat de traversering van
het model volledig automatisch plaats kan vinden, waarbij de absolute
coordinaten van de plaats van het meetvolume gemeten kunnen worden. Voor een
uitgebreide handleiding van PCX2 wordt verwezen naar Hassuger (19871, Voor
een gedetailleerde handleiding wordt verwezen naar Banens (1981) , Dortmans
(1985) en Dortmans (1986).
De hardware van het systeen bestaat uit drie onderdelen:
-de personal computer: centrale stuureenheid, dataopslag en postprocessing
-een IBM-interface: communicatie tussen de PC en de Keeteenheid
-een vierkanaals meeteenheid
De %eeteenheid bevat vier identieke analoge ingangen, waarbij het
meetsignaal door een instelbare gain en offset aangepast kan worden aan het
meetbereik van -5 tot +5 Volt. Er kan op vier kanalen tegelijkertijd gemeten
worden. De eenheid bevat verder een instelbaar low pass filter, een ingang
voor het triggersignaal, vier digitale uitgangen voor het besturen van de
ctappenmotoren en een uitgang waarop een instelbare constante geiijkspanning
kan wordel? gezet.
De software van het systeer2 omvat globaal drie blokken:
a) Ket instellen van de specificaties voor een meting.
Alvorens en meting te verrichten worden eerst de specificaties ingesteld,
De belangrijkste specificaties zijn : het aantal en het numBer van de
kanalen waarop gemeten wordt, het aantal samples en de samplefrekwentie,
het aantal periodes, de wijze van triggering, het al o f niet meten van de
coordinaten (in ontwikkeling), de naam van de rneetfile en het filetype.
De sample frekwentie en het aantal worden zo ingesteld dat de meettijd de
gewenste lengte heeft. Door middel van externe triggering (het
triggersignaal van de golfgenerator van de superpomp) wordt er voor
gezorgd dat elke meetcyclus op hetzelfde tijdstip begint. Daardoor is het
mogelijk de meetdata te middelen over het aantal ingelezen periodes.
b) Het meten.
De %eetprocedure bestaat uit drie onüerüeien:
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-testmeting
-calibratie
-de eigenlijke meting.
Het het commando "plot" wordt op &én kanaal gemeten, waarbij de meetdata
in de vorii! van een grafiek op het scherm worden gepresenteerd. Eet de
gain en de offset wordt het meetsignaal aan het bereik aangepast. Tevens
kan men zien of de meettijd goed gekozen is. De bij deze gain en offset
behorende calibratiefaktoren worden automatisch bepaald door het
programma net het commando "calibration". Be calibratie van de opnemer
(hier het DISA-LDA systeem) wordt gedaan door bij twee meetsignalen
(bijv. snelheid O en de maxiii!ale snelheid) de grootte van de meetsignalen
in te voeren, waarna de gain en de offset van de opnerner door het
programma worden bepaald. Daardoor is het mogelijk de meetdata in de
files; in de gewenste grootheid uit te drukken. Mu kan de eigenlijke
meting beginnen, Met het commando "start" sorden de meetdata ingelezen en
weggeschreven op een harde schijf. Voor het meten van de snelheid op een
andere plaats in het model moet het model getraverseerd worden net behulp
van een drietal stappenaotoren. De traversering kan manual (gewenste
verplaatsing in voeren) semi-automatisch (na een meting verplaatst h e t
model automatisch de vooraf opgegeven ilfstandf en au.tomatisch (na een
meting verplaatst het model automatisch de opgegeven afstand en start een
nieuwe meting enz-lgebeuren. Eet de PCX2LDA versie kan zowel een
verplaatsing (relatieve traversering) als een plaats (absolute
traversering) worden opgegeven, Voor het meten van de coordinaten moet de
traverseerinrhchting nog worden voorzien van meetlinialen, De
traversering bij de metingen gebeurt 2111 dan ook nog relatief en aanual of
semi-automatisch.
c) De datamanipulatie,
Be meetdata worden weggeschreven naar de harde schijf van de PC. Bet
datamanipulatie is het mogelijk om van deze binaire file een gemiddelde
binaire file te zaken door te middelen over het aantal periodes. Bij dit
middelen wordt van de meetdata tevens de schatter van de
standaarddeviatie berekend. Voor het bepalen van een 95 %
betrouwbaarheidsinterval dient deze nog vermenigvuldigd te worden met de
student-t faktor die afhangt van het aantal periodes waarover gemiddeld
_is. verder is het mogelijk de file om te zetten in een A S C I I file {van
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onleesbaar binair naar leesbaar alfanumeriek). 0% bestaande files te
kunnen beoordelen is het mogelijk om deze in het programma te ladsn en de
Keetdata grafisch weer te geven. Voor verdere mogelijkheden wordt
verwezen naar de handleiding (Eassuger 1987)
Uit testmetingen is gebleken dat op enkele kleinigheidjes na h s t PCE2LDA
systeern zeer geschikt is voor LDA metingen en aangenaam in het gebruik. Een
nadeel is wel, ofschoon dit niet aan het programma zelf te wijten is, dat de
struktuur van de datafiles niet de gewenste vorm heeft voor verdere
verwerking net grafische programma's van data naar snelheidsprofielen.
Hiervoor is ad hoc een programma geschreven.
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