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1. fejezet
Bevezetés
A vérkeringés alapvet® funkciót lát el az emberi szervezetben. A keringési rendszer f®
szerepei közé tartozik a sejtek oxigénnel és tápanyaggal való ellátása, illetve a salakanyagok
és a szén-dioxid elszállítása. Emellett számtalan egyéb feladata van a kardiovaszkuláris
rendszernek, ezek részletes leírása megtalálható Monos [60], Fonyó [23], Schmidt [75], illetve
Fung [25] m¶veiben.
A kardiovaszkuláris rendszer tulajdonságainak és m¶ködésének biomechanikai szempontból történ® vizsgálatára épül® tudományág a hemodinamika (Monos [60]).
A keringési rendszert két részre osztják fel: nagy- és kisvérkörre. A nagyvérkör feladata,
hogy az oxigénben és tápanyagban dús vért eljuttassa a szervezet sejtjeihez, illetve elszállítsa a salakanyagokat és a felgyüleml® szén-dioxidot. A kisvérkör a szén-dioxidban dús vért
juttatja el a tüd®höz, ahol megtörténik a szén-dioxid leadása majd pedig az oxigénfelvétel.
A nagyvérkört két részre, artériás és vénás rendszerre bonthatjuk fel. Az artériás hálózaton
keresztül jut el a vér a test sejtjeihez. A vénás hálózat ezzel szemben összegy¶jti a vért és
visszajuttatja a szívhez.
Napjainkban a keringési rendszer megbetegedései okozzák a legtöbb elhalálozást a fejlett
és a fejl®d® országokban. A WHO 2005. évi halálozási adatbázisa szerint Magyarországon
a halálesetek 52 százalékát a keringéssel kapcsolatos megbetegedések okozták. A magas
mortalitási ráta is mutatja, hogy kiemelten fontos feladat a vérkeringéssel kapcsolatos betegségek kiváltó okainak megismerése, illetve a megfelel® terápiás eljárások kifejlesztése ez alapvet®en orvosi feladat. Ugyanakkor az okok feltárásához szükséges a véráramlással kapcsolatos zikai mechanizmusok ismerete. Ebben lehet segítségére az áramlástan az
orvostudománynak. A Budapesti M¶szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karához tartozó Hidrodinamikai Rendszerek Tanszéken 2002 óta zajlanak kutatások
a hemodinamika területén. Ezen belül számos kutatási részterület létezik. Ezek között
szerepel az artériás érhálózat modellezése. Az áramlástan alapegyenletei (mozgásegyenlet
és kontinuitás egyenlet), illetve az érfal viselkedését leíró anyagmodellek segítségével felépíthet® egy érhálózati modell. A hálózat ágait az erek egydimenziós, elosztott paraméter¶
modelljei alkotják. A modellhálózaton számítógépes szimulációk futtathatók, amelyekkel
vizsgálni lehet az érrendszer különböz® tulajdonságait: az egyes érszakaszokban fellép®
nyomáshullámok, sebesség-id® görbék, illetve a hullámterjedési sebesség és a deformáció
1

id®beli változása számíthatók ilyen módon. A megfelel® anyagmodell kiválasztása és az
áramlást leíró egyenletekbe való beillesztése a jelen munka egyik feladata.
Egy másik probléma, ami foglalkoztatja az orvostudományt, a centrális aortanyomás
meghatározása. A legfrissebb orvosi kutatások is rámutatnak arra, hogy a centrális aortanyomás jobban jelzi el®re a kardiovaszkuláris események veszélyét, mint a perifériás (például
a brachiálison mért) vérnyomás (Bereczki és Vastagh [10]). A centrális aortanyomás mérése
azonban invazív módon történik, ami körülményes mérési technika és kockázati tényez®ket is hordoz magában. Ennek kiváltására a brachiálison mért vérnyomásjelb®l próbálnak
meg becslést adni a centrális aortanyomásra. Különböz® módszereket fejlesztettek ki erre a célra, de az alkalmazott összefüggéseket általában empírikus módon határozták meg.
A rendelkezésre álló artériás modellhálózat segítségével azonban kifejleszthet® egy olyan
módszer, ami az áramlástani egyenletek, illetve az anyagmodell felhasználásával számítja
ki a centrális aortanyomás értékét. Ehhez azonban szükséges egy olyan számítási eljárás, amely képes "visszafelé" számolni. A perifériákon adott vérnyomás id®jel alapján kell
visszaszámolni a centrális aortás vérnyomás id®jelét. Ennek az eljárásnak a kifejlesztését
és az alkalmazását is bemutatjuk a disszertációban.
A hálózatszámítás során az egyes artériás szakaszokat egydimenziós ágelemekkel modellezzük, így adott keresztmetszethez egy nyomás és egy sebesség érték tartozik. Ahhoz,
hogy egy adott érszakaszról több információt nyerjünk, ki kell ragadnunk azt a hálózatból és alaposabb vizsgálatnak kell alávetni. Háromdimenziós CFD (Computational Fluid
Dynamics) szimulációkat végrehajtásával az érszakasz térbeli áramlástani modelljében a
nyomás- és sebességmez® válik ismertté. Ezt kiegészíthetjük azzal, hogy az érfalat rugalmasnak tekintjük és számítjuk a nyomás és a csúsztatófeszültségek hatására kialakuló
alakváltozást. Az ilyen kapcsolt FSI (Fluid-structure interaction) szimulációkhoz megfelel® interpolációs módszerekre van szükség, amelyek összekötik egymással az áramlási teret
az alakváltozásra képes testtel. A jelen munkában bemutatunk egy újfajta interpolációs
módszert.
A vénás érhálózat több szempontból is eltér az artériás hálózattól. Egyrészr®l a vénákban uralkodó átlagos vérnyomás jelent®sen kisebb az artériákban mérhet®nél. Másrészt
pedig a vénás érfal rugalmassági modulusza is kisebb, így a vénák tágulékonyabbak. Ezt
igazolja az a tény, hogy nyugalmi helyzetben a vénás rendszer tárolja az összes vérmennyiség nagyjából 70%-át. További eltérés a véráramlást létrehozó mechanizmusokban tapasztalható: míg az artériás érrendszerben a szív által indukált nyomás hatására jön mozgásba
a vér, addig a vénás érrendszerben több hatás együttesen alakítja a véráramlást. A szív
által biztosított nyomáskülönbség itt is fontos szerepet játszik, de ez önmagában nem elegend®. A véráramlást segíti a vénákat körülvev® izmok összehúzódása és elernyedése (ún.
izompumpa hatás), illetve a vénák mellett haladó artériák pulzálása. Ennek következtében az egyes vénaszakaszok periodikusan összenyomódnak majd pedig elernyednek. A
visszaáramlást vénás billenty¶k gátolják, ezek áramlástechnikai szempontból visszacsapó
szelepnek tekinthet®k. Meg kell még említeni, hogy a légzés is befolyásolja a vénás véráramlást, amennyiben is a hasi és a mell¶ri vénákban a légz®mozgások nyújtanak segítséget.
Ezt nevezik thoracoabdominalis pumpaeektusnak (Molnár et al. [57]). Belégzés alatt
csökken a mell¶ri nyomás, ami fokozza a vénákban fellép® véráramot.
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Mindegyik esetben küls® hatásra (megfeszül® izom, kitáguló artéria) összenyomódik
egy adott vénaszakasz. Az összenyomódás következtében kiáramló vérmennyiség becsléséhez szükséges ismerni az ér által felvett alakot. Az összenyomódott, illetve összeroppant
érszakasz alakjának számítására többféle módszert ismert. Egyik lehet®ség, hogy egy kétdimenziós matematikai modellt alkalmaznak a keresztmetszet változás leírására. A másik
lehet®ség háromdimenziós kapcsolt FSI szimulációk futtatása. Az els® esetben csak egy
adott keresztmetszetben kapjuk meg az érfal alakját, míg a második esetben a teljes végs®
alak számítható. Ehhez ugyanakkor jelent®sen nagyobb számítási kapacitásra van szükség. Mindkét módszert bemutatjuk, illetve a kapott eredményeket pedig összehasonlítjuk
egymással.
A Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék tudományos oktató- és kutatólaboratóriumában
elkészült egy mér®berendezés az érfal összeroppanás jelenségének modellezésére. A mérésekb®l származó eredményeket és az ezekb®l levont következtetéseket szintén bemutatom
a disszertációban.
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2. fejezet
Irodalmi áttekintés
A vérkeringés kutatása több évszázaddal ezel®tti id®kre nyúlik vissza (Monos [60]). Magát a
vérkeringés kifejezést ("circulatio") el®ször Andrea Cesalpino használta a XVI. században.
A "Questiones Peripatheticae" cím¶ m¶vében a szívbillenty¶k m¶ködésével is foglalkozott,
további könyveiben pedig már a vénabillenty¶k leírása is megjelenik. Cesalpino a teljes
érrendszerr®l alkotott szemléletében azonban az ókori Galenosnak (Kr.u. II. század) a
tanait követte, amelyek számos ponton tévesek.
A vérkeringés felfedezését ezért nem Cesalpinohoz, hanem William Harvey-hez kötik,
aki 1628-ban jelentette meg az ezzel kapcsolatos f®m¶vét (Harvey [31]).  írta le el®ször, hogy a vérkeringés önmagába visszatér®, zárt rendszer. Számtalan egyszer¶ kísérlet
végrehajtásával és meggyelésekkel tudta alátámasztani ezt az állítást. A vérkeringés rendszerének ismerete akkor vált teljessé, amikor Malpighi 1661-ben felfedezte az artériákat a
vénákkal összeköt® hajszálereket (Malpighi [53]).

2.1. Élettani alapok
A bevezetésben már tárgyaltuk, hogy a keringési rendszert kis- és nagy vérkörre tagolhatjuk. Ezek felépítésének és funkcióinak tömör összefoglalása megtalálható Fonyó [23],
Schmidt [75], illetve Halász [28] m¶veiben. A nagyvérkör a bal szívkamrából indul: innen
a f®ver®érbe (aorta) kerül a vér, majd az artériák, arteriolák, venulák és vénákon keresztül
jut vissza a szív jobb pitvarába. A kisvérkör a jobb kamrából kezd®dik és a tüd®artériákon, tüd®hajszálereken, tüd®vénákon keresztül jut vissza a bal pitvarba. Mindkét vérkör
esetén igaz, hogy az artériás rendszer nagynyomású ("nyomóvezeték"), a vénás rendszer
pedig kisnyomású ("szívóvezeték"). Az artériás rendszer hajtóereje a szív, amely periodikus összehúzódásával és elernyedésével pumpálja a vért az aortába. Az összehúzódási
periódus a szisztole, míg az elernyedési periódus a diasztole. Fontos megjegyezni, hogy a
szív tömegáram-generátor, nem pedig nyomásgenerátor.
A nagyobb artériákat nevezzük szélkazán (Windkessel) ereknek. A szív nagyjából csak
a periódus harmadáig pumpál vért az aortába, ezalatt a szélkazán erek a beáramló vér hatására kitágulnak. A periódus hátralev® részében a szélkazán erek összenyomódása generálja
4

az áramlást.
Az erekben áramló vér inhomogén közeg, vérplazmából és vértestekb®l áll. Önmagában
a vérplazma newtoni folyadéknak tekinthet®, azonban a vértestekkel együtt nem-newtoni
2
közeget alkotnak. A vér s¶r¶sége nagyjából 1050 mkg3 , viszkozitása pedig 3 − 4 · 10−6 ms . A
viszkozitás azonban in vivo körülmények között anomáliákat mutat a newtoni közegekhez
képest: kis átmér®j¶ csövekben a viszkozitás lecsökken, mert a vértestek axiális irányba
rendez®dnek. Ezenkívül a viszkozitás függ az axiális vérsebességt®l is. Alacsony sebességeknél nagyobb, nagy sebességeknél kisebb viszkozitás mérhet®.
Az érfalat három réteg alkotja: a küls® réteg az úgynevezett tunica adventitia, ez f®leg
a vénás érfalban fejlett. Rugalmas- és kollagén rostok, illetve simaizomsejtek alkotják. A
középs® réteg (tunica media) f®leg az artériás érfalban fejlett. Alkotói rugalmas rostok,
illetve f®leg a kisebb artériákban simaizomsejtek. A bels® réteget (tunica intima) az endothel sejtek - azaz laphám sejtek - alkotják. Alapvet®en a tunica adventitia és a tunica
media határozza meg az érfal mechanikai tulajdonságait. Az endothélium ebben nem játszik fontos szerepet, ugyanis mindössze egyetlen sejtrétegb®l épül fel. Az endothel sejtek
szabályozzák a szövetek és a vér közötti anyagcserét, nitrogén-monoxid segítségével hozzájárulnak a vérnyomás szabályozásához, illetve befolyásolhatják a vér viszkozitását. Az
érfalat alkotó rugalmas és nem rugalmas komponensek felelnek azért, hogy miként függ
az érszakasz keresztmetszete a benne uralkodó nyomástól. Deniálhatjuk az úgynevezett
transzmurális nyomást (pt ), ami az érben uralkodó abszolút nyomás és az ér küls® felületén
uralkodó környezeti abszolút nyomás különbsége.
Az érfal rugalmasságára jellemz® paraméter a compliance, ami az egységnyi nyomásváltozás hatására kialakuló értérfogatváltozást fejezi ki (lásd Monos [60]):
C=

∆V
∆p

(2.1)

A fenti összefüggésben ∆p a nyomásváltozás, ∆V pedig a ∆p nyomásváltozás hatására
kialakuló lumen térfogatváltozása (lásd Monos [59]). A compliance-t elosztva az érszakasz
kezdeti térfogatával megkapjuk a disztenzibilitást. Hemodinamikában gyakran használatos mindkét kifejezés, mérnöki szempontból pedig fordítottan arányosak a rugalmassági
modulusszal.
Monos [58] szerint az érfalak úgynevezett bioviszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkeznek, tehát az érfali deformáció egyaránt függvénye a nyomásnak és az id®nek. Továbbá
a nyomásváltozás okozta deformáció során a felterhelés és a leterhelés görbéje között hiszterézis alakul ki (lásd 2.1. ábra). Itt meg kell azonban jegyezni, hogy az in vivo kísérletek
mindig az érfal és a vér együttes hatását mutatják, a kett®t nem lehet elválasztani egymástól. Más szavakkal, a viszkoelaszticitást, illetve ezen belül az itt taglalt hiszterézis
jelenségét egyaránt okozhatja az érfal, illetve a vér mint áramló közeg. Itt fel kell hívni a
gyelmet az úgynevezett tixotróp tulajdonságú folyadékokra. Ezekre a folyadékokra jellemz®, hogy a csúsztatófeszültség növelése (felterhelés), illetve csökkentése (leterhelés) a
deformációsebesség függvényében egymástól eltér® görbéken valósul meg (lásd Lajos [49]),
hiszterézis lép fel. Az erekben áramló vérre ezért úgy tekinthetünk, mint egy tixotróp fo5

lyadékra. Tixotróp anyagtulajdonságokkal rendelkezik az ásványolaj is, ezért a kísérleteink
során többek között ezt alkalmazzuk a véráramlás modellezésére (lásd 3.2.2. fejezet).

(a)

(b)

2.1. ábra. Az érben fellép® transzmurális nyomás változása az értérfogat, illetve az érátmér® függvényében (2.1(a) ábra: Nicolaides [61], 2.1(b) ábra: Stefanadis [76]). Látható a
hiszterézis a fel- és leterhelési görbék között.

2.2. Érhálózat, érfal modellezés
Az artériás véráramlás, illetve az artériás és vénás érfalak vizsgálatával kapcsolatosan számos kutatás folyt az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. A jelen fejezet célja, hogy kritikai
áttekintést adjon a témával kapcsolatos szakirodalomról. Bemutatjuk a terület fontosabb
publikációit és néhányat az eddig elért eredmények közül.
2.2.1. Az artériás érhálózat modellezése és számítása

Hales 1733-ban az artériás rendszert rugalmas kamraként modellezte (Hales [30]). Lényegében ez adta meg az alapját a Windkessel (azaz szélkazán) modellnek (Frank [24]). Ezt a
modellt el®szeretettel alkalmazzák például a perctérfogat (cardiac output - CO) becslésére
(például McDonald [54] munkájában). A Windkessel modell nagy hiányossága viszont,
hogy a hullámterjedési sebességet végtelen nagynak feltételezi.
Az artériás érhálózatban kialakuló instacionárius áramlási viszonyokat többféle matematikai módszerrel vizsgálták az elmúlt évtizedekben. A legnépszer¶bbek ezek közül az
impedancia módszer, illetve a karakterisztikák módszere.
Az impedancia módszer az egydimenziós mozgásegyenletb®l, illetve a kontinuitás egyenletb®l indul ki. A nyomást és a sebességet átlagos és periodikus mennyiségek összegére bontja fel. Ezeket behelyettesítve az el®bbi egyenletekbe megkapjuk az úgynevezett
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"telegráf" egyenleteket. Az elnevezés abból adódik, hogy a nyomás helyére feszültséget,
a sebesség helyére pedig áramer®sséget helyettesítve az egyenletek érvényesek maradnak
elektromos vezetékben haladó áram modellezésére. Bevezetésre kerül továbbá az úgynevezett hidraulikus impedancia, amely a nyomásingadozás és a sebességingadozás hányadosa.
Az impedancia módszer egyik f® hátránya azonban, hogy elhanyagolja a mozgásegyenletben
fellép® konvektív tagokat, tehát linearizálja a leíró egyenleteket. További korlátot jelent,
hogy alkalmazása esetén csak periodikus gerjesztés adható meg peremfeltételként. Az impedancia módszert alapvet®en fa struktúrát követ® hálózatokra alkalmazzák, bár Streeter
és Wylie [79] kidolgozott egy eljárást, amellyel egyszer¶ hurkokat is gyelembe lehet venni.
Ugyanakkor igen bonyolult megoldásról van szó, amelyet többszörösen hurkolt rendszerekre már csak korlátozottan lehet alkalmazni. Az impedancia módszer részletes ismertetése
megtalálható Halász et al. [29] könyvében.
Taylor [83] az impedancia módszerrel határozta meg egy elágazó cs®hálózat bemeneti impedanciáját. Az érfal viszkoelaszticitását komplex kapacitással vették gyelembe.
Ugyanakkor a hálózat felépítésében csak távoli hasonlóságot mutat az artériás rendszerrel.
A kés®bbiekben Westerhof és Noordergraaf [95], Avolio [5] és Stergiopulos et al. [77]
végeztek számításokat az artériás érhálózatban impedancia módszerrel .
Avolio [5] összetett hálózati gráfot hozott létre, amelyben az egyes ágakat az artériáknak feleltette meg. Az ágak csomópontokban futnak össze, az artériák végz®déséhez
pedig lineáris karakterisztikájú ellenállásokat helyezett. Az érhálózat kapcsolási vázlatát,
az egyes érszakaszok geometriai paramétereit, illetve a rugalmassági moduluszokat korábbi
munkákból (Noordergraaf [62] és Westerhof [94]) vette át. Az el®zetes futtatások alapján
azonban arra a megállapításra jutott, hogy a fels® végtagok és a fej környéki részen kialakuló áramkép nem felel meg a mérési eredményeknek. További ágak hozzáadása megoldotta
a problémát. A jelen munkában az általa összeállított artériás modellhálózatra fogunk
támaszkodni. Avolio [5] a 128 ágból álló hálózatot (fa struktúra) impedancia módszerrel
oldotta meg: az egyes artériaszegmensekre felírta a karakterisztikus impedanciákat. A
hullámterjedési sebesség számításához a Moens-Korteweg (2.2) összefüggést használta az
egyes artériás szakaszokban. Ez az összefüggés lineárisan rugalmas anyagtulajdonságot és
összenyomhatatlan közeget feltételez (Moens [56], Korteweg [43]).
s
a0 =

Eδ
2ρR0

(2.2)

ahol a0 hullámterjedési sebesség, E rugalmassági modulus, δ falvastagság, ρ folyadék
s¶r¶sége, R0 érszakasz nyugalmi sugara. A hullámterjedési sebességnek ezt az alakját
alkalmazta Lighthill is a kutatásai során (Lighthill [51]). Ez azonban azt is jelenti, hogy
egy adott szakaszra állandó a hullámterjedési sebesség, tehát gyelmen kívül hagyja a
nyomástól való függ®ségét.
Stergiopulos [77] egyszer¶bb, 55 ágból álló artériás modellhálózaton hajtotta végre
számításait. Az áramlástani alapegyenleteket az úgynevezett módosított Windkessel módszerrel oldotta meg, amely tulajdonképpen ellenállások, illetve egymással párhuzamosan
kapcsolt ellenállás-kapacitás párok sorba kapcsolásából áll. A számítási eljárásra úgy te7

kinthetünk, mint az impedancia módszer módosított változatára. A módszer részletes
ismertetése megtalálható Porenta et al. [69] munkájában. Az artériás érfal modellezéséhez
egy nemlineáris anyagmodellt alkalmaznak. Az anyagmodellel vették gyelembe, hogy a
nyomásnövekedés és az ér tágulásának hatására az érfal rugalmassági modulusza megn®,
azaz lecsökken a compliance. Ugyankkor a korábban bemutatott hiszterézis jelenségét a
Stergiopulos által használt anyagmodell nem tudja kezelni.
Az impedancia módszer mellett a karakterisztikák módszerét használják el®szeretettel
az artériás véráramlás számítására. A módszer alkalmazásával két parciális dierenciálegyenletb®l (mozgás- és kontinuitás egyenletek) közönséges dierenciálegyenlet rendszert
kapunk. Id®ben els®rend¶ közelítést alkalmazva úgynevezett karakterisztikus rács mentén
megoldhatók az egyenletek. A módszer részletes ismertetése megtalálható Streeter és Wylie [79] és Halász et al. [29] m¶veiben, illetve a jelen munkában is, a 3.1. fejezetben. A
karakterisztikák módszerének el®nye, hogy sem linearitást (konvektív tagok elhanyagolása
a mozgásegyenletb®l), sem pedig periodicitást nem kell feltételeznünk.
Streeter és Wylie olyan módszert dolgoztak ki, amelyben gyelembe veszik a cs®fal
rugalmassági moduluszának átmér®t®l való függését, azaz Porenta [69] modelljéhez hasonlóan növekv® érfal átmér®vel n® a rugalmassági modulusz. Számítási módszerüket azonban
nem célzottan az érhálózat modellezésére dolgozták ki, így például elhanyagolják az érfalban fellép® viszkoelasztikus hatásokat. Ugyanakkor megemlítik, hogy a módszer alkalmas
lehet az artériás érhálózat vizsgálatára.
Anliker et al. [3], illetve Rockwell [73] egydimenziós, sz¶kül® cs®szakasszal modellezték az artériás hálózatot. A s¶r¶ elágazások hatását folytonos elvétellel vették gyelembe.
Az elvétel nagyságát a pillanatnyi nyomás, a térfogatáram és a szívt®l való távolság függvényeként adták meg. Az áramlástani alapegyenletek megoldásához a karakterisztikák
módszerét használták. Ezzel az egyszer¶nek mondható modellel is sikerült igen jó közelít®
eredményeket elérniük, ugyanakkor numerikus oszcillációk léptek fel, ha az érfal átereszt®képességét gyorsan változtatták a hossz mentén. A valóságban azonban pont ilyen gyors
változtatásokra lenne szükség, hiszen az érelágazásokban van elvétel, el®tte és utána pedig
nincs. Megállapíthatjuk, hogy jobb modellre van szükség az élettani valóság leírásához.
Stettler et al. [78] továbbfejlesztették a modellt, amennyiben is a nagyobb elágazásokat
koncentrált paraméter¶ modellekkel vették gyelembe. A f®ágat szegmensekre bontották
fel, és itt a kontinuitás és a mozgásegyenletet oldották meg a karakterisztikák módszerével. A modellben már gyelembe vették ugyan a hullámterjedési sebesség rugalmassági
modulusztól való függését, de a hullámterjedési sebességeket empirikus módon, korábbi mérések alapján számították. A kisebb ágakat továbbra is a f®ág mentén fellép® elvételként
vették gyelembe. A korlátozott számítógépes kapacitás miatt az artériás modellhálózat
mindössze 8 f®ágból és 8 mellékágból tev®dik össze.
Parker és Jones [66] a karakterisztikák módszerével modellezték az artériás rendszerben
fellép® nyomáshullámokat. A pozitív és negatív karakterisztikák segítségével a nyomáshullámokat el®refelé, illetve visszafelé terjed® komponensekre bontják fel. Megállapítják, hogy
egy szívciklus alatt két domináns el®refelé terjed® és egy kisebb visszafelé terjed® hullám
detektálható. Az artériák érfalára lineárisan rugalmas anyagmodellt alkalmaznak. A kutatópáros egy helytelen következtetést is levon a munkájukból, miszerint a hullámterjedési
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sebesség független az artériákban fellép® nyomástól. Ezt azonban többek között Anliker
[4] mérései is cáfolják.
Olufsen et al. [64] az el®z®ekt®l eltér®en önkényesen két részre bontották az artériás
hálózatot. A nagyobb átmér®j¶ artériákban kialakuló áramlások számítására kétlépéses
Lax-Wendro módszert alkalmaztak. Ezzel szemben a kisebb artériákban kialakuló áramlást impedancia módszerrel határozták meg. A kisebb méret¶ artériák - azaz az arteriolák
- szolgáltak a nagyobb méret¶ ágak lezárásaként. Ezeket a kis artériákat strukturált fa
szerkezetbe fogták össze. A szerz®k így modellezték az artériás rendszer végén található,
kisméret¶ artériákból és hajszálerekb®l álló hálózati részt. A létrehozott artériás modellen
futtatásokat végeztek és eredményeiket orvosi mérésekkel hasonlították össze. Igen jó egyezést tapasztaltak egyes artériák esetén a számított és a mért nyomásjelek között. Ezenkívül
a szerz®k az eredményekkel kapcsolatban megállapítják, hogy azok megfelelnek az orvosi
tapasztalatoknak. Így például a szisztolés nyomás értéke a szívt®l távolodva n®, illetve az
artériás középnyomás kismértékben csökken. A szerz®k ugyanakkor megemlítik, hogy az
egyszer¶ség kedvéért elhanyagolták az érfal viszkoelasztikus hatását és lineárisan rugalmas
anyagmodellt használtak.
Az aktuális kutatások közül meg kell említeni Wang és Parker [92] munkáját. A szerz®páros 55 ágból álló artériás hálózati modellen végzett számításokat. Számítógépes algoritmusuk a karakterisztikák módszerére épül. Az egyes artériákban fellép® hullámterjedési
sebességeket a Moens-Korteweg összefüggéssel (2.2) határozták meg, így ebben a modellben is elhanyagolják a hullámterjedési sebesség nyomásfügg®ségét. Továbbá nem veszik
gyelembe az artériás érfal viszkoelasztikus viselkedését sem. Az artériás érszakaszok végére lineáris karakterisztikájú ellenállásokat helyeztek. Az ellenállások értékeit Stergiopulos
[77] adatai alapján állították be.
Azer és Peskin [6] kétlépéses Lax-Wendro módszerrel számolják az artériás hálózatban
kialakuló véráramlást. Munkájukat az teszi érdekessé, hogy az egydimenziós kontinuitásés mozgásegyenlet mellett gyelembe veszik Womersley elméletét is. Ennek köszönhet®en
becslést tudnak adni az egydimenziós modell segítségével az egyes keresztmetszetekben
kialakuló sebességprolokra is. A kis átmér®j¶ artériákat Olufsen et al. [64] alapján
vették gyelembe, azaz strukturált fa szerkezetet deniáltak a f®ágak végére. A felépített
artériás érhálózat azonban igen egyszer¶, 29 ágból tev®dik össze. Az érfal viszkoelasztikus
viselkedését ebben a munkában sem veszik gyelembe.
Zamir [99] a szív koronária ereiben fellép® véráramlás számításának módszereivel foglalkozik. A könyvben áttekintést kapunk különböz® koncentrált és elosztott paraméteres
modellek alkalmazásának lehet®ségeir®l. A koncentrált paraméter¶ modellekr®l megállapítja, hogy azok csak abban az esetben lehetnek kell®en pontosak, ha egyaránt tartalmaznak ellenállás, induktivitás és kapacitás elemeket. Csak így lehet gyelembe venni a vér
viszkozitását, tehetetlenségét és az érfalak tágulékonyságát. A szerz® négy, koncentrált elemekb®l álló kapcsolást vizsgál részletesen. Az eredményekb®l többek között megállapítja
a viszkoelasztikus hatások jelent®ségét.
Reymond et al. [71] a Stergiopulos féle artériás hálózati modellt fejlesztették tovább. A
modellt kiegészítették egy szívmodellel, illetve az érfal viszkoelaszticitásának gyelembevételére is beépítettek egy egyszer¶sített modellt. Az érfal anyagtulajdonságait két részre
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osztották fel: egy nemlineáris rugalmas, illetve egy viszkoelasztikus összetev®re. A numerikus megoldást véges dierenciák módszerével végezték el. Számítási eredményeiket
mérésekkel hasonlították össze és kvalitatív egyezést állapítottak meg.
Számos összefoglaló munka született az artériás érhálózat modellezésével kapcsolatban.
Ezek közül ki kell emelni Pedley [9] munkáját, amelyben a teljes érrendszerr®l nyújt áttekint® képet. Aktuális és igen részletes munka továbbá a van de Vosse et al. [91] által készített
összefoglaló, amelyben az artériás érhálózat modellezésének különféle módszereit tekintik
át. Ismertetik a különböz® matematikai-zikai modelleket, foglalkoznak a peremfeltételek
problémakörével, illetve orvosi alkalmazásokat mutatnak be.
2.2.2. Érfal anyagmodellek

A bevezetésben már megemlítettük, hogy az érfalak viszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkeznek (Monos [58]). Az el®z® áttekintésben is látható, hogy viszonylag kis hangsúlyt
kapott az artériás modellhálózatok felépítésénél a viszkoelasztikus érfalak gyelembe vétele. Belátható viszont, hogy ez a hatás nem elhanyagolható, különösen akkor nem, ha a
vénás érrendszert is modellezni szeretnénk.
Az érfalak nemlineáris viselkedését már Streeter és Wylie [79] is gyelembe vették a
nagy rugalmas csövekben létrejöv® áramlások leírásában. A nemlinearitást a rugalmassági
modulus cs®átmér®t®l való függésével veszik gyelembe.
E
=
E0



d
d0

β

(2.3)

ahol E0 kezdeti rugalmassági modulus, d cs®átmér® (vagy érátmér®), d0 pedig a kezdeti cs®átmér® (vagy érátmér®). A (2.3) összefüggésben β = 0 visszaadja a lineárisan
rugalmas anyagmodellt. β zérustól eltér® értékei esetén nemlineáris összefüggés adódik a
feszültség és a cs®fali deformáció között. Amennyiben a modellt érfalak leírására használjuk, úgy csak a β > 1 esettel érdemes foglalkozni, mivel ekkor az átmér® növekedésével
a rugalmassági modulus is n®. Tehát az érfal a tágulás során megmerevedik. Ennek következtében a cs®szakaszban uralkodó hullámterjedési sebesség is megn®. Ez egybevág a
mérési tapasztalatokkal (Anliker et al. [4]). A leíró egyenletek részletezése és a β paraméter
változtatásának vizsgálata megtalálható az eredeti leírásban ([79]).
Az érfalak viselkedése hasonlít az úgynevezett hiperelasztikus anyagok viselkedésére
(Halász [28]). Ezek a gumiszer¶, illetve polimer anyagok feszültség hatására nagymértékben deformálódnak, majd a terhelés megsz¶nése után maradó alakváltozás nélkül visszanyerik az eredeti állapotukat. Az ilyen anyagok mechanikai viselkedésének leírásához dolgozták ki az úgynevezett Mooney-Rivlin féle anyagmodellt (Taylor és Gerrard [82]). Till
[84] alkalmazta egyaránt a Streeter-Wylie, illetve a Mooney-Rivlin féle anyagmodelleket az
artériás érhálózat modelljének felépítéséhez. A számítási eredmények azonban nem mutattak jelent®s különbséget a két anyagmodell között.
Alapvet® probléma az el®bb tárgyalt anyagmodellekkel, hogy nem képesek leírni a viszkoelasztikus viselkedést. Ez többek között megmutatkozik abban, hogy a fel- és a leterhelés
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között nem jelenik meg a korábban már tárgyalt hiszterézis. Till [85] nemlineáris elasztikus anyagmodellt felhasználva hozott létre viszkoelasztikus anyagmodellt. Szétválasztotta
egymástól a felterhelés (szisztole) és a leterhelés (diasztole) nyomásgörbéit, és az egyes
szakaszokra eltér® modellkonstansokat adott meg. A szakaszokat a nyomás id® szerinti
deriváltjának gyelésével tudta elválasztani egymástól.
Westerhof et al. [95] részletesen megvizsgálták az artériák viszkoelasztikus viselkedésére
kifejlesztett anyagmodelleket. Ebben a munkában többek között megemlítik a különböz®
mechanikai modelleket (Maxwell és Kelvin-Voigt elemek), illetve a komplex rugalmassági modulus alkalmazásának lehet®ségeit és korlátait tárgyalják. Megállapítják, hogy a
kétparaméteres mechanikai modellek csak korlátozottan alkalmazhatók az érfalak viszkoelasztikus viselkedésének leírására.
Till et al. [87] egy, a polimertechnikában is el®szeretettel alkalmazott, háromparaméteres mechanikai modellt használtak fel egy viszkoelasztikus anyagmodell kifejlesztésére.
Egy Kelvin-Voigt elemet, illetve egy ideális rugó elemet kapcsoltak sorba egymással. Feltételezték továbbá, hogy az artériás érfal vékonyfalú cs®ként kezelhet®, így alkalmazható
az úgynevezett "kazánformula". A mechanikai modell leíró egyenleteit a "kazánformula"
összefüggésével kombinálva megkapható a viszkoelasztikus anyagmodell egyenlete. Ezt az
egyenletet a mozgásegyenlettel és a kontinuitás egyenlettel együtt kell megoldani. Till et
al. [87] a numerikus megoldáshoz a véges dierenciák módszerét alkalmazták.
Egy méréssorozatot is végrehajtottak egy viszkoelasztikus tulajdonságokkal rendelkez®
szilikoncsövön. A cs® elején és a cs® végén elhelyezett nyomástávadókkal mérték a nyomás
id®jeleket. A mérési eredményeket számítással igyekeztek reprodukálni. A viszkoelasztikus
anyagmodellel végzett futtatások sokkal jobban közelítették a mérési eredményeket, mint
a Mooney-Rivlin féle modellel ([28]).
Az érfalak viszkoelaszticitásával kapcsolatosan az aktuális kutatások közül meg kell
említeni Bessems et al. [12] eredményeit. A kutatócsoport háromparaméteres mechanikai
modellt használt fel egy artériás szakasz érfali viselkedésének leírására. Az alkalmazott
mechanikai modell eltér a Till et al. [87] által kifejlesztett modellt®l, ugyanis itt egy
Standard-Solid modellt használtak fel a kutatók. Egyenleteik megoldásához spektrális
módszereket alkalmaztak, eredményeiket pedig mérésekkel vetették össze. Poliuretán csövön végeztek méréseket - a mérési elv hasonló a Till et al. [87] által elvégzett kísérletekéhez.
A szerz®k végkövetkeztetésként megállapítják, hogy az általuk kifejlesztett viszkoelasztikus
anyagmodell alkalmas lehet arra, hogy azt beépítsék egy artériás hálózatot leíró modellbe.
Összefoglalásképpen megállapítható, hogy sok módszert dolgoztak ki az artériás érhálózat modellezésével kapcsolatban. A koncentrált paraméter¶ modellek alkalmazása mellett
egyre inkább elterjedtek az elosztott paraméter¶ modellek. Utóbbiak megoldásához bevált matematikai eszköz a karakterisztikák módszere. Ezzel a módszerrel több artériás
modellhálózatot is felépítettek, de ezek egyrészt nem elég részletesek (csak néhány ágból
állnak), másrészt pedig nem, vagy csak jelent®s elhanyagolásokkal veszik gyelembe az
érfalak viszkoelaszticitását.
A jelen munka egyik célja egy olyan viszkoelasztikus anyagmodell kidolgozása, amely
egyrészt gyelembe veszi az érfal nemlineáris alakváltozását, másrészt pedig kezelni tudja
az érfal fel- és leterhelése során kialakuló hiszterézist. A modellt úgy dolgoztuk ki, hogy az
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beilleszthet® legyen az egydimenziós kontinuitás és mozgásegyenletekbe, lehet®vé téve ezzel
a karakterisztikák módszerének alkalmazását. A viszkoelasztikus anyagmodellt beillesztettük egy cs®hálózatokban kialakuló instacionárius 1D áramlások számítására alkalmas
programcsomagba (Tranziens Szimulátor). A 3.1.2. fejezetben bemutatjuk a modellnek
egy olyan változatát is, amely gyelembe veszi az érfal transzmurális nyomásnövekedés
hatására bekövetkez® merevedését.

2.3. Centrális aortanyomás meghatározása
Az el®z® fejezetben részletesen bemutattuk az artériás rendszer modellezésével kapcsolatos
törekvéseket. A kutatások célja, hogy egy a valóságot megfelel® mértékben közelít® artériás
modellhálózat álljon el®. Egy ilyen hálózaton különböz® érrendszeri betegségek hatását
lehet vizsgálni. Lehetséges például az érfalak meszesedésének vizsgálata, amennyiben is
bizonyos artériás érszakaszoknak megnöveljük a merevségét, illetve érsz¶kületeket is lehet
szimulálni az érrendszer tetsz®leges pontjaiban.
Lehet®ség van azonban más, orvosi szempontból lényeges paraméterek kiszámítására
is. Ilyen paraméter lehet a centrális aortás vérnyomás meghatározása. A jelen fejezetben a
centrális aortás vérnyomás számítására kidolgozott módszereket tekintjük át, bemutatjuk
a témával kapcsolatos szakirodalmat és értékeljük az eddig elvégzett kutatásokat.
A centrális aortás vérnyomás az orvosok számára számos érrendszeri megbetegedés diagnosztizálása és kezelése szempontjából fontos információt hordoz. Az aortában mérhet®
nyomásgörbe tájékoztatást ad az artériás érfalak állapotáról (compliance, hullámterjedési sebességek, stb.). Számos aktuális kutatás rámutatott arra, hogy a centrális aortás
vérnyomásból sokkal pontosabb következtetéseket lehet levonni, mint a felkaron mért vérnyomásból (Williams és Lacy [96], Pini et al. [68], Wang et al. [93]). A felkari vérnyomás
mérésére többféle módszer létezik, ezek mind egyszer¶en végrehajthatók. Ezzel szemben
a centrális aortás vérnyomás mérése kizárólag invazív módon történhet katéterezéssel. Ez
igen bonyolult, id®igényes módszer, ráadásul bizonyos kockázati tényez®ket is hordoz magában (pl. vérrögök kialakulása).
Számos módszer létezik a centrális aortás vérnyomás becslésére - ezek nagy része a
felkaron mért vérnyomásgörbéb®l indul ki. A kutatók egyik csoportja átviteli függvények
alkalmazásával számítja ki a centrális aortás vérnyomást. Karamanoglu et al. [40] frekvenciatartományra érvényes átviteli függvényt deniáltak. Diszkrét Fourier-transzformáció
(DFT) alkalmazásával becslést tudtak adni a centrális aortás nyomásgörbére. Ett®l eltér®
átviteli függvényt hoztak létre Chen et al. [17]. Egy úgynevezett lineáris ARX modellt
használtak a számításaikhoz. Adott számú páciensen egyszerre mérték meg a felkari- és a
centrális aortás vérnyomásgörbéket. Ezek után egy lineáris összefüggést deniáltak a felkari vérnyomásgörbe és a centrális aortás vérnyomásgörbe pontjai között. Az összefüggésben
alkalmazott ismeretlen konstansok száma határozta meg a modell rendjét. Fetics et al.
[22] ezt a modellt fejlesztették tovább.
Az alapvet® probléma ezekkel a módszerekkel az, hogy az átviteli függvényt adott
pácienseken végzett mérések alapján határozzák meg. Hope et al. [34, 35] a kutatásaikban
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rámutattak arra, hogy ezeket az átviteli függvényeket nem lehet általánosan alkalmazni,
mert er®s függést mutatnak az életkortól, illetve a különböz® érrendszeri betegségekt®l.
További módszer a centrális aortás vérnyomás számítására a felkari vérnyomásgörbén
található egyik inexiós pont gyelése, amely közvetlenül a szisztolés nyomáscsúcs után
található. Pauca et al. [67] megállapították, hogy ez az inexiós pont igen jó közelítése a
centrális aortás nyomáscsúcsnak. Adji et al. [1] megmutatták, hogy az ezzel a módszerrel meghatározott centrális aortás nyomásértékek gyakorlatilag megegyeznek az átviteli
függvényekkel meghatározott nyomásértékekkel.
Williams et al. [97] egy teljesen új módszert vezettek be a centrális aortás vérnyomás
meghatározására. Egy n pontos mozgóátlagot alkalmaztak a felkari vérnyomásgörbére (itt
n a mérési pontok száma). Feltételezésük szerint a mozgóátlag segítségével ki lehet sz¶rni
az artériás érrendszer jeler®sít® (amplitúdó növel®) hatását. A módszert összehasonlították az átviteli függvények, illetve az inexiós pont módszer által becsült centrális aortás
vérnyomásokkal. Megmérték továbbá adott pácienseken a centrális aortás vérnyomást és
ezekkel az eredményekkel is összevetették a módszerüket. A szerz®k a méréseik alapján
úgy találták, hogy az n/4 pontból álló mozgóátlaggal lehet a legpontosabb becslést adni a
centrális aortás vérnyomásra. Ugyanakkor megemlítik, hogy a módszerük csak a centrális
aortás nyomás csúcsát adja meg, nem pedig a teljes vérnyomás görbét. Ugyanez igaz az
inexiós pont módszerre is. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a felsorolt eljárásoknak (átviteli függvény, inexiós pont, mozgóátlag) nincs semmiféle hemodinamikai alapja, hanem
formális módszerek, amelyek méréseken és meggyeléseken alapszanak.
A jelen munkában bemutatunk egy olyan módszert, amelyik az egy dimenziós artériás
érhálózati modellre támaszkodva képes becslést adni a centrális aortás vérnyomásgörbére.
A kontinuitás- és mozgásegyenletek, illetve a 3. fejezetben bemutatott viszkoelasztikus
anyagmodell felhasználásával kidolgoztunk egy olyan matematikai módszert, amely képes
becslést adni a felkari vérnyomásgörbe ismeretében a centrális aortás vérnyomásgörbére.

2.4. Érfal összenyomódás, vénás izompumpa,
kapcsolt szimulációk
A bevezetésben már megemlítettük, hogy a vénákban az artériás rendszert®l eltér® mechanizmusok hozzák létre a véráramlást. Az egyik ilyen mechanizmus a vénás érszakaszokat
periodikusan összeprésel® küls® nyomás hatása. Ezt a küls® gerjesztést okozhatják a vénákkal párhuzamosan futó artériák pulzálása, illetve a vázizomzat ismétl®d® összehúzódása
és elernyedése. Ez utóbbi hatást nevezik vénás izompumpának.
A vénás izompumpa szerepe kiemelked®, nélküle ugyanis álló testhelyzetben a vér nem
tudna visszaáramlani a szív felé (nélküle az ember "elvérezne" a saját vénáiba Molnár et
al. [57] szerint). Ezt a jelenséget nevezik ortosztatikus intoleranciának. A szerz®k megállapítják, hogy álló, mozdulatlan testhelyzetben, amikor a vénás izompumpa nem m¶ködik,
a boka tájékán akár 100 − 120 mmHg transzmurális nyomás is kialakulhat. Ez nagymértékben tágítja az érfalat, illetve rongálja a vénabillenty¶ket. Egyes vénaszakaszokban
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pangó zónák alakulnak ki, ami megnöveli a trombózis veszélyét. Aktív izommunka hatására az izompumpa pár másodperc alatt 15 − 30 mmHg -re csökkenti a transzmurális nyomás
értékét, a szív irányában megindul a véráramlás.
O'Donovan et al. [63] mér®berendezést fejlesztettek ki a vénás izompumpa-m¶ködés detektálására. A problémafelvetésben hangsúlyozzák, hogy például hosszú repül®utak esetén
az egy helyben való ülés miatt szünetel az izompumpa m¶ködés. A megnövekv® trombózisveszély miatt bizonyos id®szakonként célszer¶ testgyakorlatokat végezniük az utasoknak. A
szerz®k olyan mér®rendszert fejlesztettek ki, amely két gyorsulásmér® segítségével érzékeli
az izompumpa m¶ködést. A mér®rendszert egy izomaktivitás mérésére alkalmas berendezéssel (EMG) validálták. A gyakorlatban bizonyos id®közönként gyelmezteti az utasokat
az ajánlott testgyakorlatok elvégzésére.
A vénás érrendszerrel kapcsolatos áramlástechnikai ismeretek igen korlátozottak. Az
artériás érhálózattal ellentétben a vénás hálózatra nem léteznek egydimenziós modellhálózatok. Ez f®leg annak köszönhet®, hogy a szív hatása mellett a vénás izompumpát is
modellezni kell. Ráadásul a vénás érfal sokkal vékonyabb az artériás érfalnál és így a rugalmassági modulusa jóval kisebb (azaz a compliance jóval nagyobb). Ennek következtében a
deformáció hatása jelent®s.
A vénás izompumpa-mechanizmussal kapcsolatos kutatásokat két f® csoportra lehet
bontani. A kutatások egyik része az érfal összenyomódására koncentrál. Negatív transzmurális nyomások esetén ugyanis a vénák összenyomódnak és kiprésel®dik bel®lük a vér. A
másik kutatási terület a vénás billenty¶kkel kapcsolatos. Ismert tény, hogy ezen billenty¶k
meghibásodása vénás érrendszeri megbetegedésekhez (visszerek, mélyvénás trombózis) vezet. Emiatt fontos feltárni a billenty¶k m¶ködésével és tönkremenetelével kapcsolatos
mechanizmusokat.
A következ®kben áttekintjük a vékonyfalú csövek összenyomódásával, illetve a vénás
billenty¶kkel foglalkozó szakirodalmat.
Az els®, érfal-összenyomódással kapcsolatos kutatások Knowlton és Starling [42] nevéhez köthet®k. Egy vastag üvegcs®ben összenyomódásra képes vékonyfalú cs®szakaszt
helyeztek el, amelyen keresztül vért áramoltattak. Az üvegcs®ben egy pumpa segítségével tudták növelni a leveg® nyomását, amelynek hatására a cs®szakasz összenyomódott. A
szerz®k a berendezéssel a vérkörben fellép® ellenállást tudták szabályozni. Az üvegcs®b®l és
a vékonyfalú cs®szakaszból álló rendszert elnevezték Starling tartálynak (angolul Starling
resistor), ez az elnevezés a mai napig használatos.
Holt [32] és Conrad [18] továbbfejlesztették a Starling-tartályt: egy nagyobb méret¶
tartályba két csatlakozót helyeztek és közéjük feszítettek ki egy vékonyfalú szilikon csövet.
A tartályt vízzel töltötték fel és biztosították a tartálynyomás változtatásának lehet®ségét.
A mérések során a tartályban állandó értéken tartották a nyomást, miközben a benne
elhelyezked® szilikon cs®ben változtatták a térfogatáramot.
Holt [32] a tartálynyomást és a cs® eleji nyomást állandó értéken tartotta, miközben
változtatta a cs®végi nyomást. Megállapította, hogy a nyomás csökkentésével eleinte n®
a térfogatáram, majd egy kritikus nyomás elérése után beáll egy konstans értékre. A
jelenséget "ow limitation"-nak, azaz térfogatáram-korlátozásnak nevezte el. A kritikus
cs®végi nyomás értéke minden esetben megegyezik a tartálynyomás értékével, ez az a pont,
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ahol elkezd összenyomódni, összeroppanni a cs®szakasz.
Conrad [18] a tartálynyomást tartotta állandó értéken és a cs® eleji nyomást, illetve
ezen keresztül az átáramló térfogatáramot változtatta. Ezzel együtt a cs®végi nyomás is
változott. A mérést különböz® tartálynyomások mellett ismételte meg. Eredményeit a 2.2
ábra mutatja.

2.2. ábra. Nyomáskülönbség a szilikon cs®szakasz eleje és vége között a térfogatáram
függvényében (Conrad [18] alapján)
Jól látszik a merevfalú csövekben mérhet® nyomásgörbékt®l való eltérés: a térfogatáram
növekedésével eleinte a várakozásnak megfelel®en n® a nyomáskülönbség a cs® eleje és vége
között. Egy kritikus pont után azonban növekv® térfogatáram mellett elkezd csökkenni a
nyomás. Ezt a szakaszt nevezik instabil ágnak. Egy lokálisan minimális nyomáskülönbség
elérése után pedig újból növekv® nyomásokat mérhetünk a térfogatáram növelésével. A
kapott jelleggörbék elemzésével a kés®bbiek során foglalkozunk majd.
Történtek vizsgálatok változó tartálynyomás mellett is (Kamm és Shapiro [39], illetve
Jan et al. [37]), de ezek a munkák nem foglalkoztak mélyrehatóan a vénás izompumpa
jelenség vizsgálatával.
A jelen munka szempontjából fontos megemlíteni Kresch és Noordergraaf [44] kutatásait. A rugalmas szál dierenciálegyenletének megfelel® alkalmazásával képesek voltak
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egy matematikai modellt levezetni az összenyomódás számítására. A modell adott transzmurális nyomás és geometriai-, illetve anyagparaméterek mellett meghatározza az érszakasz
keresztmetszetének alakját. Kutatásunkhoz ezt a modellt vettük alapul.
A rövid áttekintés alapján látszik, hogy számos munka foglalkozott a vékonyfalú csövek
összenyomódásával, ezen belül azonban f®leg a jelenség stabilitásvizsgálatára koncentráltak.
A vizsgálatok jelent®s része állandó tartálynyomás mellett vizsgálja a jelenséget. Léteznek
ugyan publikációk, amelyekben id®ben változó tartálynyomást hoztak létre, a vizsgálatok
azonban nem hozhatók összefüggésbe a vénák összenyomódásával, illetve a vénás izompumpa jelenséggel.
A jelen munkában Kresch és Noordergraaf [44] munkájára támaszkodva létrehoztunk
egy kétdimenziós modellt az érfali összenyomódás modellezésére. Negatív transzmurális
nyomások esetén így megkapjuk az érszakasz összenyomódott keresztmetszetét. Ez jelent®s el®relépés a korábbi feltételezéshez képest, amely szerint a keresztmetszet negatív
transzmurális nyomásoknál is kör alakú marad csökken® érátmér®vel. Összeállítottunk
továbbá egy háromdimenziós kapcsolt szimulációs FSI modellt az érfali összenyomódás további vizsgálatára. A számítások eredményeit összehasonlítottuk a kétdimenziós modell
eredményeivel. Az összenyomódás jelenségének vizsgálatára egy Conrad [18] által használt
tartályhoz hasonló mér®berendezést építettünk. A berendezés egyaránt alkalmas állandó és
id®ben változó tartálynyomások létrehozására. Állandó tartálynyomások mellett validáltuk
a mér®berendezést. Változó tartálynyomás, illetve külön erre a célra tervezett visszacsapó
szelepek alkalmazásával modellezni tudtuk a vénás izompumpa m¶ködését. Bebizonyítottuk, hogy a berendezés ilyen körülmények között alkalmas folyadékszállításra.
Qui et al. [70] a vénabillenty¶k záródásának dinamikáját vizsgálták in vitro körülmények között. Méréseikkel igazolták, hogy a billenty¶k záródását nem a retrográd áramlások,
hanem az áramlás hatására a billenty¶kön kialakuló nyomáskülönbség vezérli. Megállapításaik szerint már a billenty¶kön fellép® legkisebb nyomáskülönbség lezárja a billenty¶ket, visszaáramlás ép billenty¶k esetén gyakorlatilag egyáltalán nem lép fel. Buescher et
al. [15] mesterséges vénabillenty¶ket hoztak létre poliuretán anyagból. Ezeket egy latex
anyagból gyártott cs®be helyezték, az így létrehozott vénás érszakaszokon pedig méréssorozatot hajtottak végre. Két paramétert változtattak: a billenty¶k közötti rés nagyságát,
illetve a billenty¶k által alkotott "táskák" mélységét. Megállapították, hogy a mélyebb
billenty¶k esetén kisebb a visszaáramlás, de megn® a hemosztázis (azaz a vér pangásának,
alvadásának) veszélye is. A billenty¶k közötti rés nagyságának hatása jóval kisebb, mint a
billenty¶mélység hatása.
Buxton és Clarke [16] elvégezték egy vénabillenty¶ 3D modelljének kapcsolt (FSI) szimulációját. A számításban Lattice Boltzmann sémát alkalmaztak a folyadéktér modellezésére. A billenty¶k mozgásának leírásához pedig egy úgynevezett lattice spring módszert
használtak fel. Az így létrehozott numerikus modell a szerz®k szerint alkalmas a vénabillenty¶k dinamikájának modellezésére. A bemutatott eredményekkel kapcsolatban azonban
megjegyzik, hogy azok inkább csak kvalitatív szempontból értékelhet®k. A jelen munkában
bemutatott háromdimenziós kapcsolt szimulációs modell alapján a kés®bbiekben vizsgálni
lehet a vénás billenty¶k hatását.
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2.5. Hemodinamikával kapcsolatos kutatások a
Budapesti M¶szaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen
A Budapesti M¶szaki és Gazdaságtudományi Egyetemen több kutatócsoport is foglalkozik
hemodinamikai kutatásokkal. A Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékén kívül többek között a Villamosmérnöki Karon a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékén is foglalkoznak véráramlással, az ottani kutatók a vérnyomásmérésre
helyezik a hangsúlyt. Olyan indirekt vérnyomásmérési eljárást fejlesztettek ki, amely kell®
pontosságú és a mérés egyszer¶sége miatt alkalmas az otthoni használatra. A vérnyomásmérés pontosságának javításához a mérés megkezdése el®tt ellen®rzik a nyugalmi állapotot.
Ehhez az EKG jel két szomszédos R hulláma között eltelt id®t gyelik. A továbbiakban
egy infravörös LED segítségével megvilágítják az egyik ujjbegyet és regisztrálják visszavert
PPG jelet (avagy fotopletizmográás jelet). A mandzsettanyomás növelésével a PPG jel
amplitúdója csökken - a szisztolés vérnyomás innen meghatározható. A diasztolés vérnyomás meghatározásához a hullámterjedési sebességet számítják ki az EKG és a PPG
jel ismeretében. A hullámterjedési sebesség változásának (növekedésének) maximuma akkor lép fel, amikor a mandzsettanyomás megegyezik a diasztolés nyomással. A módszer
részletes ismertetése megtalálható Jobbágy [38] és Halász [28] m¶veiben. A kutatócsoport
ezenkívül megvizsgálta a nyomásméréshez alkalmazott különböz® méret¶ mandzsetták átviteli függvényét (Mersich és Jobbágy [55]). Ezzel tovább növelhet® az eljárás pontossága.
A Hidrodinamikai Rendszerek Tanszéken el®rehaladott kutatások zajlanak az úgynevezett agyi aneurizmákban kialakuló áramlások területén is. Ezek olyan értágulatok, amelyek
az agyi artériákon jelennek meg, kihasadásuk az agyvérzések egyik f® kiváltó oka. A kutatók az aneurizmákban kialakuló áramképet számítják ki az áramlástechnika 3D numerikus
módszerei (CFD - Computational Fluid Dynamics, FSI - Fluid Structure Interaction) segítségével, az eredményeket pedig orvosi mérésekb®l származó adatokkal hasonlítják össze.
Az áramképb®l számolhatók továbbá az érfalat terhel® nyomás- és csúsztatófeszültségek,
illetve az érfalak mozgása (Szikora et al. [80], Kulcsár et al. [45]). Az eredményeket orvosi
adatokkal összevetve kialakítható egy olyan eljárás, amely segíthet a különböz® aneurizmák veszélyességének megítélésében. A témával kapcsolatban számos további publikáció
jelent meg, ezek közül kiemelhetjük Szikora et al. [81], illetve Paál et al. [65] munkáját.
Az aneurizmákkal kapcsolatos kutatásba bekapcsolódott a Biomechanikai Kutatóközpont
is. A központ további kutatási területeinek bemutatása megtalálható Borbás és Bojtár [14]
m¶vében. Az aneurizmák mechanikai tulajdonságait is vizsgálták laboratóriumi mérések
végrehajtásával (Tóth et al. [90, 89]). Az aneurizmákon kívül a mikrocirkuláció sajátosságait is kutatják, ehhez az úgynevezett diszkrételemes módszert alkalmazzák, amelynek
bemutatása megtalálható Tóth és Bojtár [88] m¶vében. A módszer felhasználásával kiszámolták a kialakuló áramképet egy arteriolában, illetve lefektették egy diszkrételemes
kapcsolt (FSI) szimuláció elméleti alapjait.
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3. fejezet
Viszkoelasztikus anyagmodell
3.1. Elméleti háttér
Az el®z® fejezetben már tárgyaltuk az érfalak viszkoelasztikus jellegét. Az érfalat egy olyan
anyagmodellel lehet megfelel®en leírni, amelyik képes kezelni a deformáció id®függ®ségét,
illetve a hiszterézis jelenségét. A 2. fejezetben bemutattuk a Till et al. [87] által kifejlesztett viszkoelasztikus anyagmodellt. Ehhez a polimertechnológiában a viszkoelaszticitás
leírására használatos úgynevezett Stuart modellt vették alapul. Nemzetközi szakirodalomban a modellt Poynting-Thomson modell néven ismerik. Az anyagmodell részletes
bemutatása megtalálható Bodor és Vas [13] könyvében, illetve Laiarinandrasanaa et al.
[48] munkájában. A Stuart modell (3.1 ábra) egy rugalmas elem és egy Kelvin-Voigt elem
sorba kapcsolásából áll. A Kelvin-Voigt elemet egy újabb rugalmas elem és egy csillapítás
párhuzamos kapcsolása alkotja. A lineárisan rugalmas elem felel a pillanatnyi rugalmas-,
a Kelvin-Voigt elem pedig a késleltetett rugalmas deformáció modellezéséért.
A Stuart modell esetén a következ® összefüggések írhatók fel a feszültségek és a relatív
megnyúlások között:
σ1 = E1 ε1
σ2 = E2 ε2 + η2 ε˙2

(3.1)
(3.2)

Emellett a soros kapcsolás miatt írható:
σ = σ1 = σ2
ε = ε1 + ε2

(3.3)
(3.4)

ahol ε a relatív megnyúlás, σ a feszültség, η pedig a csillapítási tényez®. Halász et
al. [29] alapján felírható az egydimenziós, henger alakú és deformálódó fallal rendelkez®
csövekre a kontinuitás-, illetve a mozgásegyenlet:
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3.1. ábra. A Stuart modell kapcsolási sémája

∂A ∂ (Av)
∂A
∂A
∂v
+
=
+v
+A
= 0
∂t
∂x
∂t
∂x
∂x
∂v
dh 1 ∂p 32ν
∂v
+v
+g
+
+ 2v = 0
∂t
∂x
dx ρ ∂x
D

(3.5)
(3.6)

ahol A a cs®keresztmetszet (érszakasz esetén ez az úgynevezett "lumen"), v az áramlási sebesség, g a gravitációs gyorsulás, h a geodetikus magasság, ν pedig a kinematikai
viszkozitás. Feltételezzük továbbá, hogy az áramlás lamináris, ami az artériás érrendszerre
alapvet®en teljesül. Ennek megfelel® alakra hoztuk a 3.6 egyenlet utolsó tagját. Itt meg kell
jegyezni, hogy ez az alak stacionárius áramlások leírására használható. Jelenleg ugyanis
nem áll rendelkezésre olyan zárt alakban kifejezhet® veszteségtényez®, amely instacionárius áramlásokra vonatkozik. Ez az elhanyagolás azonban megengedhet®, mivel az artériás
és a vénás érrendszerben a nyomásveszteség nem jelent®s. Holtz [33] alapján ugyanis a
nagyvérkörben mérhet® nyomásesés több mint nyolcvan százaléka az arteriolákra, illetve a
kapillárisokra esik.
Ahhoz, hogy a Stuart modell leíró összefüggéseit beépítsük az egyenleteinkbe, át kell
alakítanunk a kontinuitás egyenletet - a keresztmetszet (A) helyett a relatív megnyúlásoknak (ε) kell szerepelniük benne. Feltételezzük továbbá, hogy az erek vékonyfalú csöveknek
tekinthet®k.
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Els® lépésben deniálhatjuk a felületi- és a radiális relatív megnyúlásokat:
A − A0
A0
D − D0
ε =
D0

εA =

(3.7)
(3.8)

A két mennyiség közötti közelít®leges kapcsolatot az alábbi egyszer¶ átalakítással kapjuk meg:
εA =

D 2 − D0 2
D − D0 D + D0
=
≈ 2ε
2
D0
D0
D0

(3.9)

A fentiekben lineáris közelítést alkalmaztunk, amelyek kismérték¶ deformáció esetén
érvényesek. Az Avolio [5] által publikált artériás anyagparaméterekkel becslés adható a
maximális érdeformáció nagyságára. Eszerint a relatív megnyúlás (ε) artériák esetén nem
haladja meg az 5 %-ot, ezért a lineáris közelítések nem okoznak jelent®s hibát. A (3.5)
egyenletben szerepel® parciális deriváltakba így már bevezethet® a relatív megnyúlás:
∂ε ∂A
∂ε ∂p
∂A
≈ 2A0 ;
≈ 2A0
∂t
∂t ∂x
∂p ∂x

(3.10)

A fenti deriváltak behelyettesíthet®k a (3.5) egyenletbe és így megkapjuk a kontinuitás
egyenlet módosított alakját:
2

∂ε
∂ε ∂p
∂v
+ 2v
+ (2ε + 1)
=0
∂t
∂p ∂x
∂x

(3.11)

A (3.11) egyenletben szerepelnek a radiális irányú relatív megnyúlások. A Stuart modell
leíró egyenletei (3.1 és 3.2) kapcsolatot teremtenek a radiális irányú relatív megnyúlások és
a radiális feszültségek között. A feszültségek és a cs®szakaszban uralkodó nyomás közötti
kapcsolatot a vékonyfalú csövekre érvényes "kazánformulával" teremthetjük meg:
σ=

pD
2δ

(3.12)

ahol δ a cs®fal vastagsága. A vékonyfalúság feltételezése mellett eltekintünk a cs®szakasz
axiális megnyúlásától is. Ekkor élhetünk azzal a feltételezéssel, hogy az egységnyi hosszú
cs®szakasz falának térfogata megnyúlás hatására változatlan marad. Az egységnyi hosszra
es® cs®fal térfogata lineáris közelítésben arányos a D · δ szorzattal. Eszerint ez a szorzat
állandó marad a cs®szakasz kitágulása közben. A kezdeti állapothoz tartozó paraméterekkel
felírható: D0 ·δ0 = D ·δ . Ezt az összefüggést behelyettesítve a (3.12) egyenletbe megkapjuk
a "kazánformula" módosított alakját:
σ=

pD0
pD0
(ε + 1)2 ≈
(2ε + 1)
2δ0
2δ0
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(3.13)

Emlékeztetnünk kell arra, hogy a fenti alakhoz lineáris közelítéseket alkalmazásával
jutottunk el. A (3.13) egyenletet behelyettesítve a (3.1) és (3.2) összefüggésekbe megkapjuk
a Stuart-féle anyagmodell összefüggéseinek megfelel® alakját:
pD0
(2ε + 1) = E1 ε1
2δ0
pD0
(2ε + 1) = E2 ε2 + η2 ε˙2
2δ0

(3.14)
(3.15)

Fontos megjegyezni, hogy p nyomás a cs®szakaszban uralkodó túlnyomást jelenti.
Amennyiben élettanra vonatkoztatjuk az egyenleteinket, akkor a p nyomás megegyezik a
korábbiakban már deniált transzmurális nyomással (pt ).
A következ® lépésben a (3.14) és (3.15) egyenleteket, a módosított kontinuitás egyenletet
(3.11) és a mozgásegyenletet (3.6) kell szimultán megoldani. Mivel analitikus megoldás
nem létezik, ezért numerikus matematikai módszereket kell használni. Till et al. [87] a
véges dierenciák módszerével oldották meg az egyenleteket. A térbeli diszkretizáláshoz
eltolt rácsot alkalmaztak, ami egy másodrend¶ pontosságú módszert eredményezett. Az
id®deriváltat az úgynevezett Crank-Nicholson sémával számolták, így id®ben is másodrend¶
közelítést kaptak.
A szerz®k igen jó eredményeket kaptak, eljárásukat mérési eredményekkel validálták.
A véges dierenciák módszere azonban rendelkezik egy olyan kedvez®tlen tulajdonsággal,
hogy nem biztosított az áramlási információ hullámterjedési sebességgel való terjedése. A
térbeli diszkretizálás következtében ugyanis egy, a cs® elején megjelen® zavarás (például
nyomásugrás) bizonyos hányada már néhány id®lépés után megjelenik a cs® végén. Tehát ez az információ a hullámterjedési sebességet meghaladó sebességgel jutott el a cs®
végére, ami nem tükrözi a zikai valóságot. Továbbá a véges dierenciák módszere nagy
nyomásgradiensek esetén instabillá válhat, numerikus oszcillációk léphetnek fel. Probléma
az is, hogy nem csupán egy érszakaszra, hanem érhálózatokra (artériás-vénás hálózatokra egyaránt) szeretnénk alkalmazni a modellt. A Hidrodinamikai Rendszerek Tanszéken
már rendelkezésre áll egy Matlab R környezetben m¶köd® programcsomag, amelynek segítségével lineárisan rugalmas csövekb®l felépített cs®hálózatokban lehet instacionárius 1D
számításokat végezni. A program a karakterisztikák módszerét használja a csövekben terjed® nyomáshullámok meghatározására. Célszer¶ tehát a véges dierenciák módszere helyett
a karakterisztikák módszerével megoldani a viszkoelasztikus cs®szakaszban történ® áramlás
leíró egyenleteit.
Ehhez els® lépésben meg kell határoznunk a Stuart modell egyenleteib®l adódó relatív
megnyúlásokat. Ahhoz, hogy a karakterisztikák módszerét alkalmazhassuk, célszer¶ lenne
analitikus megoldást találni a (3.14, 3.15) egyenletrendszerre. Az eredeti egyenletrendszernek nem létezik analitikus megoldása, ezért egyszer¶sít® feltételeket kell tennünk. Ezeket
több lépésben tehetjük meg.
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3.1.1. Állandó hullámterjedési sebesség

Az els® lehet®ség, hogy a (3.14, 3.15) egyenletrendszer bal oldalán található relatív megnyúlásokat konstansnak tételezzük fel (εe ), illetve a (3.15) egyenletben a nyomásra is konstansként tekintünk (pe ). Gyakorlati számításban ezeket az értékeket az el®z® id®lépésb®l
vesszük. Kis id®lépések esetén a közelítés nem okoz nagy hibát. Ezekkel az egyszer¶sítésekkel kifejezhet® a teljes relatív megnyúlás (ε):
1 pD0
(2εe + 1)
E1 2δ0
h
i
1 pe D0
− E2 dt
− E2 dt
(2εe + 1) 1 − e η2
+ ε2 (0) e η2
ε2 =
E2 2δ0
ε = ε1 + ε2
ε1 =

(3.16)
(3.17)
(3.18)

A következ® lépésben meghatározzuk a (3.11) egyenletben szerepl® relatív megnyúlás
id®- és nyomás szerinti deriváltjait:
∂ε1 ∂ε2
1 D0
∂p
∂ε
=
+
=
(2εe + 1) +
∂t
∂t
∂t
E1 2δ0
∂t
E2
1 pe D 0
E2
− dt
− E2 dt
+
(2εe + 1) e η2 −
ε2 (0) e η2
η2 2δ0
η2
∂ε
1 D0
(2εe + 1)
=
∂p
E1 2δ0

(3.19)
(3.20)

A deriváltak ismeretében alkalmazhatjuk a karakterisztikák módszerét egyenleteink
megoldására. Ehhez a mozgásegyenlethez (3.6) hozzáadjuk a módosított kontinuitás egyenlet (3.11) γ szorosát. Az egyszer¶ség kedvéért bevezetjük az A és B változókat, melyeket
az alábbi módon deniálunk:
E2
1 pe D 0
− E2 dt
− E2 dt
(2εe + 1) e η2 −
ε2 (0) e η2
η2 2δ0
η2
∂ε
1 D0
B =
=
(2εe + 1)
∂p
E1 2δ0
A =

dx
dt

(3.21)
(3.22)

karakterisztika-meredekségre az alábbi összefüggést kapjuk:
1
dx
= v + γ (2ε + 1) = v +
| {z }
dt
2ρBγ

(3.23)

1
γ = ±p
2ρB (2ε + 1)

(3.24)

a0

Innen adódik γ :
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A levezetést Streeter [79] és Halász et al. [29] mintájára elvégezve megkapjuk a pozitív
(C+) és negatív (C−) karakterisztikákhoz tartozó egyenleteket. Az id® szerinti deriváltakat
els®rend¶ dierenciahányadosokkal közelítjük. Ezt az id®ben való els®rend¶ közelítést a
módszer hátrányaként szokták emlegetni. Kell®en s¶r¶ numerikus rács alkalmazásával
azonban ez a hátrány kiküszöbölhet® (lásd 3.2.3 fejezet).
A C+ karakterisztikához tartozó egyenletek:
1
(pP − pL ) = −∆tJL
ρa0
xP − xL
= v L + a0
∆t
hP − hL 32ν
2a0
JL = g
+ 2 vL +
AL
xP − xL
DL
2εL + 1
vP − vL +

(3.25)
(3.26)
(3.27)

A C− karakterisztikához tartozó egyenletek:
1
(pP − pR ) = −∆tJR
ρa0
xP − xR
= v R − a0
∆t
2a0
hP − hR 32ν
JR = g
+ 2 vR −
AR
xP − xR
DR
2εR + 1
vP − vR −

(3.28)
(3.29)
(3.30)

A hullámterjedési sebességre pedig a (3.23) és a (3.24) egyenletek kombinálásával megkapjuk a Moens-Korteweg formulát (lásd (2.2) összefüggés):
s
a0 =

E1 δ0
ρD0

(3.31)

Meg kell említeni, hogy például acélcsövekb®l álló hálózatok esetén a hullámterjedési
sebesség nagyságrendekkel meghaladja az áramlási sebesség értékét. Ekkor azzal a feltételezéssel szokás élni, hogy a dx
karakterisztikákban elhanyagolják az áramlási sebességet.
dt
A véráramlásnál azonban nem lehet élni ezzel az elhanyagolással, az áramlási sebesség és
a hullámterjedési sebesség között nincs több nagyságrendbeli eltérés.
A karakterisztika egyenletek rendre két ismeretlent, az új id®ponthoz tartozó sebességet
és nyomást tartalmazzák. A megoldást ott tudjuk kiszámítani, ahol mindkét karakterisztika
egyenlet érvényes. Ez csak a pozitív és negatív karakterisztikák metszéspontjaiban lesz igaz
(lásd 3.2. ábra). A karakterisztika egyenletek kombinálásával kifejezhet® a sebesség és a
nyomás a P pontban:
ρa0 (vL + vR ) + pL − pR − ρa0 ∆t (JL − JR )
2ρa0
= pL + ρa0 (vL − vP ) − ρa0 ∆tJL

vP =

(3.32)

pP

(3.33)
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A teljes relatív megnyúlás (εP ) a 3.18 egyenlet alapján számítható ki. Az érátmér®t
pedig az alábbi egyszer¶ összefüggés adja:
DP = D0 (εP + 1)

(3.34)

3.1.2. Deformációfügg® hullámterjedési sebesség

A 3.1.1 pontban tárgyalt esetet továbbfejleszthetjük, amennyiben gyelembe vesszük az
érfal rugalmassági moduluszának változását a deformáció függvényében. A 2. fejezetben
már megemlítettük Anliker és társainak [4] munkáját, amelyben megállapítják, hogy a
transzmurális nyomás növelésével megn® az érfalak merevsége. Ezt a jelenséget Streeter és
Wylie [79] a (2.3) egyenlettel vették gyelembe. A (2.3) és a (3.1) egyenletek kombinálásával
az alábbi összefüggést kapjuk a Stuart modell lineárisan rugalmas elemére:

σ1 = E10

D
D0

β
ε1

(3.35)

Az E10 rugalmassági modulusz a cs®szakasz terheletlen állapotához tartozik. A β kitev® értékének meghatározására a kés®bbiekben térünk ki. A lineárisan rugalmas elemhez
tartozó relatív megnyúlásra a következ® összefüggés adódik:
ε1 =

1 pD0 2ε + 1
E10 2δ0 (ε + 1)β

(3.36)

A id® (3.19) és nyomás (3.20) szerinti deriváltak az alábbiak szerint módosulnak:
∂ε
∂ε1 ∂ε2
1 D0 (2εe + 1) ∂p
=
+
=
+
∂t
∂t
∂t
E1 2δ0 (ε + 1)β ∂t
1 pe D 0
E2
− E2 dt
− E2 dt
+
(2εe + 1) e η2 −
ε2 (0) e η2
η2 2δ0
η2
∂ε
1 D0 (2εe + 1)
=
∂p
E1 2δ0 (ε + 1)β

(3.37)
(3.38)

A hullámterjedési sebesség pedig a következ® alakot ölti:
s
a=

β
E1 δ0
(ε + 1)β = a0 (ε + 1) 2
ρD0
β

(3.39)

Látható, hogy a (3.39) egyenlet egy (ε + 1) 2 tényez®vel tér el az eredeti, MoensKorteweg féle hullámterjedési sebesség alakjától. Ez a tényez® hordozza magában a hullámterjedési sebesség deformációfügg®ségét. A karakterisztika egyenletek az alábbiak szerint
módosulnak:
A C+ karakterisztikához tartozó módosított egyenletek:
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vP − vL +

1
1
cL
(pP − pL ) = −∆tJ
ρa0 (εL + 1) β2

(3.40)

xP − xL
a0
= vL +
β
∆t
(εL + 1) 2

(3.41)

β

2
cL = g hP − hL + 32ν vL + 2a0 (εL + 1) AL
J
xP − xL
DL2
2εL + 1

(3.42)

A C− karakterisztikához tartozó módosított egyenletek:
vP − vR −

1
1
(pP − pR ) = −∆tJc
R
ρa0 (εR + 1) β2

(3.43)
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(3.44)
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(3.45)

A karakterisztika egyenletek (3.32) mintájára megoldhatóak. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy ebben az esetben pontról pontra változik a hullámterjedési sebesség, ezért aP
értékét minden bels® pontban ki kell számítani (3.39) összefüggés alapján.
3.1.3. Interpoláció a karakterisztikus rács mentén

A t (x) síkon lev® pozitív és negatív karakterisztikák meredeksége függ az áramlási, illetve
a hullámterjedési sebességt®l. A hullámterjedési sebességet az els® esetben (3.1.1. fejezet) a Moens-Korteweg formulából számítjuk, értéke nem függ a pillanatnyi nyomás- és
sebességviszonyoktól. Ezzel szemben az áramlási sebesség pontról pontra változik. Ennek
következtében a karakterisztikák meredeksége változik annak függvényében, hogy melyik
pontból bocsátjuk ki. Az eltér® meredekségek következtében a metszéspontok egymástól
eltér® id®pontokhoz, illetve helykoordinátákhoz tartoznak majd (lásd 3.2. ábra).
Ez torz karakterisztikus rács kialakulását eredményezi, ennek elkerüléséhez lineáris interpolációra van szükség (lásd [79]). Egyrészt biztosítani kell, hogy a cs®szakasz mentén
deniált osztáspontokhoz azonos nagyságú id®lépések tartozzanak, ami számításszervezés
szempontjából lényeges. A cs®szakasz mentén kiszámolt pontok így mindig azonos id®ponthoz tartoznak. Ez különösen fontos akkor, ha több viszkoelasztikus cs®szakaszt kapcsolunk
össze. Másrészt célszer¶ az osztáspontok helykoordinátáit is változatlannak megtartani, azaz biztosítani kell, hogy a kezdetben deniált ekvidisztans rácspontok ne mozduljanak el
a helyükr®l.
Az interpoláció két lépésben történik. Els® lépésben azonos id®síkra kell hozni az újonnan kiszámolt pontokat. Ehhez kiválasztjuk a cs®szakasz mentén számolt legkisebb id®lépést. Erre az id®lépésre interpoláljuk a nyomás-, sebesség és relatív megnyúlás értékeket.
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3.2. ábra. Karakterisztikus háló pontonként eltér® áramlási sebességek esetén
Azzal, hogy a legkisebb id®lépést választjuk ki, elkerüljük az extrapoláció szükségességét.
A következ® lépésben az azonos id®szinthez tartozó pontokból kell interpolálni a megfelel®
helykoordinátákhoz.
Az interpoláció újabb pontatlanságot jelent a számítási módszerben, azonban megfelel®en s¶r¶n elhelyezett osztáspontok esetén az ebb®l adódó hiba elenyész® (lásd 3.2.3.
fejezet). A számításainkban lineáris interpolációt alkalmaztunk.
3.1.4. Számítások érhálózatra

A 2. fejezetben ismertettünk olyan korábbi kutatásokat, amelyek során adott matematikai
módszerrel végezték el az artériás érhálózat szimulációját. Ahhoz, hogy egy ilyen érhálózati modellt az el®z® fejezetben ismertetett viszkoelasztikus anyagmodellel felépíthessünk,
szükség van egy keretprogramra, amely lehet®vé teszi cs®hálózatokban kialakuló instacionárius áramlások számítását. Ilyen keretprogram a Hidrodinamikai Rendszerek Tanszéken
kifejlesztett Tranziens Szimulátor.
A Tranziens Szimulátorban merev és rugalmas alrendszereket deniálhatunk. A merev
alrendszer koncentrált paraméter¶ elemekb®l áll, ezeket közönséges dierenciálegyenletek
írják le. Ezeken az elemeken a nyomáshullámok nulla id® alatt haladnak végig (kiterjedésük végtelenül kicsi), tehát a sebesség és a nyomás csak az id® függvényei. A rugalmas
alrendszert elosztott paraméter¶ elemek alkotják és parciális dierenciálegyenletekkel modellezzük ®ket (kontinuitás- és mozgásegyenletek). Ilyenek a nagy kiterjedés¶ cs®vezetékek,
amelyekben a nyomáshullámok terjedését vizsgáljuk. Magát a Tranziens Szimulátort általában ivóvízhálózatokban kialakuló tranziens jelenségek vizsgálatára használják. Például egy
hirtelem szivattyú meghibásodás hatására kialakuló nyomáslengések igen jól számolhatók
(H®s [36]). A programok használják továbbá nyíltfelszín¶ csatornákban áramló szennyvíz
modellezésére is. A Tranziens Szimulátor azonban a Hooke-féle anyagmodellt használja,
amely nem alkalmas az érfal modellezésére. Ahhoz, hogy érhálózatban kialakuló véráramlást tudjunk szimulálni, be kell építeni a Stuart modellt a programba. A viszkoelasztikus
anyagmodellt a rugalmas alrendszerek közé kellett beilleszteni, mint újfajta ágelemet. A
problémát az jelentette, hogy a lineárisan rugalmas cs®szakaszokkal szemben a viszkoelasztikus cs®szakaszoknál pontról pontra változik a hullámterjedési sebesség. A Tranziens
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Szimulátorban emiatt néhány alapvet® módosítást kellett elvégezni a számítás szervezésében. A módosítások eredményeképpen a keretprogram alkalmassá vált viszkoelasztikus
cs®szakaszokból álló hálózatok számítására.

3.2. Számítási eredmények
Az el®z® fejezetben ismertetett számítási módszert Matlab R környezetben implementáltuk.
Az els® programváltozat egy érszakaszban kialakuló 1D áramlás számítására volt alkalmas.
Ezt a változatot a viszkoelasztikus anyagmodell alkalmazhatóságának tesztelésére, illetve
a modellparaméterek megfelel® beállítására használtuk fel.
A 3.1.4. alfejezetben bemutattuk a viszkoelasztikus anyagmodell beillesztését a tranziens szimulátorba. Ezzel lehetségessé vált viszkoelasztikus érszakaszokból felépített cs®hálózatok számítása. Az algoritmus ellen®rzéséhez lefuttattuk ugyanazokat a számításokat,
mint amiket az egy érszakasz számítására alkalmas programmal végeztünk el. Az eredmények nem mutattak eltérést, így a tranziens szimulátorba integrált modellt megfelel®nek
ítéltük meg.
Az algoritmus programozásánál a deformációfügg® hullámterjedési sebességb®l (3.1.2.
fejezet) indultunk ki. Amennyiben β = 0 kitev®t adunk meg, úgy visszajutunk az állandó
hullámterjedési sebességhez.
β kitev® beállítása külön megfontolást igényel. Streeter és Wylie [79] vizsgálták ugyan a
kitev® változtatásának hatását, azonban ezt kizárólag a feszültség-relatív megnyúlás összefüggésére tették meg. Anliker és társai [4] megállapították, hogy a hullámterjedési sebesség
és a transzmurális nyomás között lineáris az összefüggés. Ez egyaránt igaz az artériás és
a vénás érrendszerre. A szerz®k különböz® frekvenciájú nyomáshullámokat hoztak létre,
és mindegyik általuk vizsgált frekvencián igaznak bizonyult a lineáris összefüggés. Ahhoz,
hogy biztosítsuk a lineáris kapcsolatot a hullámterjedési sebesség és a transzmurális nyomás között, a következ® megfontolásokat kell tennünk. Els® lépésben meg kell vizsgálnunk
a transzmurális nyomás és az érfal relatív megnyúlása közötti összefüggést. A hullámterjedési sebesség mérésekor a nyomáshullám frontok terjedését gyelik. Mivel itt egy hirtelen
nyomásugrásról van szó, ezért a viszkoelaszticitásnak elenyész® a hatása. Élhetünk tehát
azzal a feltételezéssel, hogy az érfalban ébred® feszültség és a relatív megnyúlás között
lineáris az összefüggés. Ezt felírva és gyelembe véve a "kazánformulát", illetve a (2.3)
egyenletet, az alábbi összefüggést kapjuk:
σ = E10 (ε + 1)β ε
 2
pD0 D
pD0
pD
=
=
(ε + 1)2
σ=
2δ
2δ0 D0
2δ0
1 pD0
ε=
(ε + 1)2−β
E10 2δ0

(3.46)
(3.47)

Látható, hogy β = 2 esetén a relatív megnyúlás egyenesen arányos lesz a transzmurális nyomással. A (3.39) összefüggésben is ekkor lesz egyenesen arányos a hullámterjedési
sebesség és az érfal relatív megnyúlása.
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3.2.1. Egy érszakaszra végzett számítások

A programot egy Till és Heged¶s [86] által végrehajtott mérésb®l származó eredményekkel
validáltuk. A mérés elrendezése a 3.3. ábrán látható.

3.3. ábra. A mér®berendezés vázlata [86] alapján.
A mérés során szilikon csövet csatlakoztattak egy olajtartályhoz. Az ilyen csövek viszkoelasztikus anyagtulajdonságokkal rendelkeznek. A rendszert olajjal töltötték fel és légtelenítették. A tartály el®tt és a szilikon cs® végén található szelepek légtelenítésre szolgáltak
és a mérés során zárt állapotban voltak. Ezzel szemben a cs® elejére helyezett szelepet kinyitották. Az olajtartályba helyezett dugattyú mozgatásával különböz® frekvenciájú és
amplitúdójú nyomásimpulzusok jöttek létre, amelyeket a cs® elejére és végére szerelt nyomástávadókkal regisztráltak. Az 2. fejezetben már megemlítettük, hogy a szerz®k ezt a
mérést vetették össze számításaik eredményeivel. A jelen fejezetben bemutatott viszkoelasztikus anyagmodell validálásához is ezt a mérést használjuk fel.
A számítógépes programban deniáltunk egy viszkoelasztikus cs®szakaszt, amelynek
geometriai méreteit és anyagjellemz®it Till [86] alapján vettük fel. A cs®szakasz hossza
1, 86 m, átmér®je 6 mm, a falvastagság pedig 1 mm. A kísérletben alkalmazott ásványolaj
2
kinematikai viszkozitása 9 · 106 ms , s¶r¶sége pedig 900 mkg3 . A viszkoelasztikus anyagmodell
paramétereit szintén a cikkb®l vettük át (E1 = 9·106 P a, E2 = 9·105 P a, η2 = 1.5·105 P as).
A cs® elején mért statikus nyomás id®jelét adtuk meg bemen® peremfeltételként a
számítógépes algoritmusnak. A kezdeti tranziensek lecsengéséhez a mért nyomásjel el®tt
két másodpercig tartó konstans nyomást adtunk meg. Az összehasonlítás eredményeit a
3.4. ábra mutatja.
Az anyagparaméterek (E1 , E2 , η2 ) nomhangolására implementáltunk egy optimalizáló
algoritmust. A program genetikus algoritmust (GA) alkalmaz a paraméterek beállítására.
A genetikus algoritmusok részletes ismertetése megtalálható Cox [19] munkájában. Els®
lépésben úgynevezett egyedeket hoztunk létre. Minden egyed a három anyagparaméterb®l
épül fel. Az egyes egyedekben az anyagparaméterekhez eltér® számértéket rendelünk hozzá.
Az optimalizáció során a célfüggvény az, hogy a számított nyomásgörbe a lehet® legjobban
közelítse a mérésb®l kapott nyomásjelet. A két görbe közötti eltérésb®l deniáltunk egy
"tness" értéket. Ez kifejezi a közelítés jóságát - minél nagyobb a "tness", annál jobb az
illeszkedés. A cél tehát úgy megválasztani az anyagparamétereket, hogy a "tness" a lehet®
legnagyobb legyen. Ehhez kiszámoljuk az egyedek "tness" értékeit, majd sorba rendezzük
®ket. A legjobb egyedeket keresztezzük egymással, illetve mutációt is alkalmazunk. Az
28

3.4. ábra. Mért és számított nyomások. Piros: mért nyomás a cs® elején. Kék: mért
nyomás a cs® végén. Zöld: számított nyomás a cs® végén.
így létrehozott egyedek alkotják a következ® generációt. Rájuk is kiszámítjuk a "tness"
értékeket és sorba rendezzük ®ket. Az optimalizáló program számos generáció elteltével
megtalálja az optimális anyagparamétereket. A módszert korábban sikerrel alkalmaztuk
fuzzy szabályrendszerek optimalizálására (Bárdossy et al. [12], [17]). Az ott implementált
és nomhangolt programot használtuk fel az anyagparaméterek beállításához is.
3.2.2. Az áramló folyadék anyagtulajdonságainak vizsgálata

Az 2.1. fejezetben megemlítettük, hogy az érfal és a vér együttes hatása okozza a viszkoelaszticitást. Méréseink során ásványolajat alkalmaztunk áramló közegként, ami nemnewtoni, tixotróp tulajdonságokkal rendelkezik. Így a szilikon cs®fal és az olaj egyaránt
hozzájárul a viszkoelasztikus tulajdonságok kialakulásához.
Állításunk igazolásához a méréseket vízzel is elvégeztük. A mért nyomásgörbéken jól
látható a csillapítás mértékének csökkenése. A vízzel végrehajtott méréseket eredményeit
számítással igyekeztünk közelíteni. Igen jó egyezést sikerült elérni, amennyiben a Stuart
modellbe épített Kelvin-Voigt elemet merevebbre állítottuk. Ez az elem szolgál a késleltetett rugalmas deformáció modellezésére, így ez is azt mutatja, hogy a víz csökkentette a
rendszerben fellép® viszkoelasztikus hatásokat.
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3.2.3. A módszer hálófüggetlenségi vizsgálata

A hálófüggetlenségi vizsgálatot két lépésben végeztük el. Els® lépésben a viszkoelasztikus
anyagmodell validálásához (lásd 3.2.1. fejezet) felhasznált szilikon cs®szakasz adataiból
indultunk ki. A futtatások során minden jellemz®t változatlanul hagytunk, kizárólag az
osztáspontok számát módosítottuk több lépcs®ben. A különböz® nomságú térbeli felbontással végzett számítások eredményei a 3.5. ábrán láthatók.

3.5. ábra. A validáláshoz felhasznált szilikon cs®szakasz paramétereivel végzett hálófüggetlenségi vizsgálat eredményei 5, 10, 40, illetve 250 osztáspont esetén.
Látható, hogy öt osztáspont esetén a nyomásjelnek csupán egy nagyon durva közelítését
kapjuk meg. Itt meg kell említeni, hogy a cs®szakasz 1, 86 m hosszú, tehát ebben az
esetben dx = 0.372 m a térbeli felbontás. Tíz osztáspont alkalmazásával már lényegesen
jobb eredményt kapunk, de a nyomáscsúcsoknál még jelent®sek az eltérések. Negyven
osztáspont ellenben már kielégít®nek bizonyul, ekkor a térbeli felbontás dx = 0, 0465 m.
Második lépésben az artériás hálózat (lásd 3.2.4. fejezet) egyik érszakaszára végeztük el
a hálófüggetlenségi vizsgálatot. Kiválasztottuk a leghosszabb (0, 442 m) érszakaszt (A41),
ugyanis itt lesz a legdurvább a térbeli felbontás. Peremfeltételként egy korábbi futtatásból nyert nyomásjelet adtunk meg, a szakasz végére pedig egy fojtást helyeztünk el. A
különböz® osztáspontszámmal futtatott számítások eredményét a 3.6. ábra mutatja.
Az ábrázolt nyomásjelekb®l jól látszik, hogy az artériás érszakasz esetén már öt osztáspont esetén is igen jó eredmények adódnak. Egyedül az incizúra pont környezetében
(3.6(b)) tapasztalhatóak eltérések, azonban ezek sem jelent®sek. Megállapíthatjuk, hogy
tíz osztáspont alkalmazásával a térbeli felbontás dx = 0, 0442 m-re adódik, ami megfelel
30

(a)

(b)

3.6. ábra. Az A41 artériás érszakasz hálófüggetlenségi vizsgálata 5, 10, 40, illetve 250
osztáspont esetén.
az el®z® eset negyven osztásponttal történ® felbontásának. Ez alapján elegend® az artériás
érhálózati modell egyes ágait tíz osztáspontra felbontani.
3.2.4. Érhálózatra végzett számítások

A viszkoelasztikus anyagmodell egy cs®szakaszra történ® validálását követ®en egy emberi
érhálózat felépítése volt a cél. Els® lépésben az artériás hálózat modelljét alkottuk meg. A
2. fejezetben áttekintettük a már rendelkezésre álló modelleket, azok el®nyeit és hátrányait.
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Az artériás modell felépítéséhez Avolio [5] modelljét vettük alapul. Az általa felépített, 128
ágból álló hálózati modell kell®en részletes és rendelkezésre állnak a szükséges geometriaiés anyagparaméterek. A modellben bizonyos artériás ágakat összevontuk, illetve orvosokkal
történ® konzultációk keretében módosításokat hajtottunk végre a hálózat kapcsolásán is.
Az így kialakított hálózati modell 45 artériás ágból épül fel (lásd 3.7. ábra).

3.7. ábra. 1D artériás érhálózati modell.
A kisebb méret¶ arteriolákat és a hajszálereket csomóponti elvétellel vettük gyelembe. A modellhálózatot alkotó artériás ágak végére lineáris karakterisztikával rendelkez®
fojtásokat helyeztünk el:
∆p = R · Q
(3.48)
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(a)

(b)

3.8. ábra. Az A38 szakasz elejére számolt vérnyomásgörbe (3.8(a)), illetve vérsebesség
id®jel (3.8(b)).
A fojtások légkörre nyitottak, ezért ∆p értéke megegyezik az adott érszakasz végén fellép®
transzmurális nyomással. Az áramlási ellenállások értékét Wang és Parker [92] munkája alapján állítottuk be. Az egyes érszakaszok kapcsolódásánál a Tranziens Szimulátor
csomóponti kontinuitás egyenletet old meg. Bemeneti peremfeltételként egy térfogatáramgenerátort deniáltunk a szív (C pont) helyére. Mérési adatok alapján megadtunk egy
emberi szívre jellemz® térfogatáram-id® jelleggörbét.
A Wang és Parker [92] szerz®páros által közölt paraméterek segítségével korrigáltunk
bizonyos anyagjellemz®ket is. Ez azonban kizárólag az érfal rugalmassági moduluszára
(E1 ) vonatkozik, a Kelvin-Voigt elem paramétereire nem álltak rendelkezésre adatok. A
3.2.1 alfejezetben ismertetett, genetikus algoritmusra épül® módszer itt nem használható az E2 és η2 paraméterek meghatározásához. Egyrészt nem állnak rendelkezésre mérési
adatok minden egyes artériás érszakaszra. Másrészt pedig egy önálló érszakasz paramétereinek meghatározása is igen nagy számítógépes kapacitást igényel - egy komplett érhálózat
esetében pedig már nem elégíthet® ki az er®forrásigény az aktuális számítógépekkel. Ennek következtében a Kelvin-Voigt elem paramétereit intuíció alapján hangoltuk be. Els®
lépésben minden érszakaszra a genetikus algoritmus segítségével behangolt paramétereket adtuk meg. A futtatás során kapott nyomásgörbéket összehasonlítottuk rendelkezésre
álló mérési adatokkal. Az összehasonlítást követ®en állítottunk az E2 és η2 paramétereken, majd a futtatást elvégezve gyeltük a nyomásgörbékre gyakorolt hatását (Amplitúdók
nagyságának változása, csillapítás mértéke, stb.). A tapasztalt hatás függvényében újból
megváltoztattuk a paramétereket. Ezt az eljárást addig folytattuk, amíg a mérési adatokkal megfelel® egyezést nem kaptunk. Itt ismét meg kell jegyezni, hogy a szakirodalomban
nem állnak rendelkezésre olyan módszerek, amelyek támpontot adnának a Kelvin-Voigt
elem paramétereinek beállításához egy összetett érhálózat esetén.
A megfelel®en behangolt anyagparaméterekkel végzett futtatás eredményei egy egészséges, átlagos feln®tt ember vérnyomásgörbéit mutatják. A 3.8. ábrán az A38 jel¶ artériaszakasz (arteria iliaca) elejéhez tartozó nyomás- és sebességgörbék láthatók.
Ez tekinthet® az úgynevezett alapállapotnak. A nyomásgörbék változása az érhálózat
mentén a mi esetünkben is megfelel az orvosi tapasztalatoknak, tehát a szisztolés nyomás
33

értéke a szívt®l távolodva n®, ugyanakkor az artériás középnyomás kis mértékben csökken
(lásd 3.9 ábra).

(a)

(b)

(c)

3.9. ábra. Számolt vérnyomásgörbék az artériás érhálózat A01, A37, illetve A50 ágában.
Látható a szisztole növekedése és az artériás középnyomás enyhe csökkenése a perifériák
felé haladva.
A létrehozott artériás modellhálózat alkalmas arra, hogy különböz® kardiovaszkuláris
megbetegedéseket, például érelzáródást modellezzünk rajta. Az alapállapotból kiindulva
meggyelhetjük, hogy egy ér fokozatos elzáródása milyen hatással van a nyomásgörbék, illetve a szállított vérmennyiség alakulására. Orvosokkal folytatott konzultációk alapján els®
lépésben az iliaca elzáródását vizsgáltuk meg. Az artériás hálózati modellben az A38-as ág
helyettesíti az iliacát. Ebben az ágban helyeztünk el egy változtatható átmér®j¶ érsz¶kületet. Els® lépésben a sz¶kület átmér®jét az A38-as ág kezdeti átmér®jével tettük egyenl®vé ez az elzáródás nélküli állapot. Ezután a sz¶kület átmér®jét lépésekben 2, 2 mm-es értékig
csökkentettük. Összesen hat számítást hajtottunk végre fokozatosan csökken® sz¶kületi
átmér®vel és közben gyeltük az áramképben fellép® változásokat, illetve a térfogatáramot
a sz¶kület átmér®jének függvényében (lásd 3.11. ábra). A 3.10. ábra mutatja az iliacában
kialakuló nyomás- és sebesség görbéket, amennyiben az elzáródást a legkisebb értékre, azaz
2, 2 mm-re állítjuk. Ezeket a görbéket összehasonlíthatjuk az egészséges érre kapott számítási eredményekkel (3.8. ábra). A szisztolés nyomás 122 mmHg -ról 79 mmHg -ra csökken.
A diasztolés nyomásban csak kisebb mérték¶ változást tapasztalunk: itt 77 mmHg -ról
69 mmHg -ra csökken a számított érték. A sebesség id®jel amplitúdója is nagymértékben
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(a)

(b)

3.10. ábra. Az iliacában (A38) elhelyezett érsz¶kület hatására kialakuló vérnyomásgörbe
(3.10(a)), illetve vérsebesség id®jel (3.10(b)).

3.11. ábra. Az iliacán áthaladó térfogatáram a sz¶kület átmér®jének függvényében.
csökken. Itt 0, 52 ms -ról 0, 14 ms -ra változik az érték. Ugyanakkor a sebesség görbe alakja
is jelent®s mértékben eltér az egészséges esett®l. Itt már nem tapasztalható visszaáramlás,
a diasztole alatt végig pozitív az áramlási sebesség értéke. Ez az oka annak, hogy a térml
fogatáramban nem tapasztalható jelent®s csökkenés. Az eredetileg számolt 517 min
érték
ml
402 min -re változik. Tehát egy 72, 8 %-os átmér® csökkenés mindössze 22, 2 %-os térfogatáram csökkenést okoz. Ez az eredmény összhangban van az orvosi tapasztalatokkal.
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4. fejezet
Centrális aortanyomás számítása
("visszaszámolás")
A 3.2.4. fejezetben bemutattuk az artériás modellhálózaton végzett számításokat. Az eredmények alapján megállapítottuk, hogy a kapott vérnyomásgörbén h¶en tükrözik a valóságot, így a modell alkalmas az artériás rendszer modellezésére. Alkalmazásként bemutattuk
az érsz¶kületek hatásának vizsgálatát.
A modell segítséget nyújthat továbbá a centrális aortás vérnyomásgörbe meghatározásában is. A 2. fejezetben már ismertettük a centrális aortanyomás jelent®ségét az orvostudományban. Számos módszer létezik ennek a mennyiségnek a becslésére, azonban ezek
mind empirikus módszerek, amelyeket mérési eredmények felhasználásával készítettek el.
Az artériás modellhálózat megfelel® alapot ad egy olyan becslési módszer kifejlesztéséhez, amely az áramlástechnika alapegyenleteire és a viszkoelasztikus anyagmodellre épül.
Jelen fejezet ezt a módszert mutatja be, amelynek alkalmazásával becslés adható a centrális aortában fellép® vérnyomásgörbékre. A módszer el®nye, hogy az artériás modellhálózat
tetsz®leges csomópontjában megadott nyomásgörbéb®l képes meghatározni a centrális aortás nyomáslefutást. Ehhez érszakaszról érszakaszra az aorta irányában haladva kell meghatározni a szakasz elején fellép® nyomásgörbéket. Mivel ilyenkor gyakorlatilag visszafelé
haladunk a hálózatban, ezért ezt a számítást nevezzük "visszaszámolásnak". Hagyományos
esetben ugyanis a szívnél deniáljuk a peremfeltételt (lásd 3.2.4. fejezet) és így határozzuk meg az egyes artériás szakaszokban kialakuló nyomásgörbéket. A továbbiakban ezt a
hagyományos módszert nevezzük "el®re számolásnak".
Els® lépésben tehát olyan eljárásra van szükségünk, amellyel egy érszakasz végén ismert nyomásgörbe alapján meghatározhatjuk a szakasz elején található nyomásjelet. Ezt
a módszert ismerteti a 4.1. fejezet.
Az elkészült algoritmust ezután egy olyan keretprogramba kell beépíteni, amely végrehajtja a számítást érszakaszról érszakaszra. Ebben a programban kell megoldást találni
arra a problémára, hogy a visszaszámoláshoz a nyomásjel mellett szükséges a sebesség
id®jelének ismerete a cs®szakasz végén. Másrészt pedig gyelembe kell venni az érelágazások hatását is - itt csomóponti kontinuitás egyenleteket kell megoldani. Az érhálózatban
történ® visszaszámolással a 4.2. fejezet foglalkozik.
36

4.1. Visszaszámolás egy érszakasz mentén
A feladat tehát egy érszakasz végén megadott nyomásgörbéb®l becslést adni a szakasz
elején jellemz® nyomás id®jelre. Megállapíthatjuk, hogy önmagában az érszakasz végi nyomásgörbe ismerete nem elegend® a feladat megoldásához, egy további peremfeltételre van
szükség. Az érszakasz elején uralkodó viszonyokat ismeretlennek feltételezzük, ezért itt
nem írható el® peremfeltétel. Ez azt jelenti tehát, hogy az érszakasz végén a nyomás id®jel
mellett szükséges a sebesség id®jel ismerete is. Jelen fejezetben tehát ismertnek feltételezzük az érszakasz végi sebességviszonyokat, a 4.2 fejezetben pedig bemutatjuk, hogy miként
lehet becslést adni a sebesség id®jelre. A nyomás- és sebesség id®jelek mellett szükség van
továbbá a hullámterjedési sebesség, illetve az érfali deformáció görbéire is. Itt a problémát a késleltetett rugalmas deformáció (ε2 ) okozza, ugyanis ennek értéke a transzmurális
nyomáson kívül függ a korábbi állapotoktól is (lásd 3.17 egyenlet). Közelít® becslés azonban adható rá, amennyiben az id®jel kezdetén zérus deformációt fetételeztünk. Ez az els®
id®pontban nagyon durva becslés, azonban id®lépésr®l id®lépésre haladva "lecseng" a közelítés okozta tranziens. Próbaszámításokat végeztünk a becslési módszer ellen®rzésére. Egy
meglév® számításban adott helyen zérusra állítottuk a késleltetett rugalmas deformáció
értékét és így folytattuk a számítást. Néhány id®lépést követ®en a késleltetett rugalmas
deformáció eredetileg számolt, illetve becsült értéke között már csak jelentéktelen eltérés
mutatkozott. A becsült késleltetett rugalmas deformáció ismeretében a teljes deformáció
és hullámterjedési sebesség is számolható.
Az el®z®ekben láthattuk, hogy az érszakasz elején nincsenek peremfeltételeink, ellenben
a szakasz végén mind a nyomás, mind pedig a sebesség id®jele ismert. Az "el®re számoláshoz" deniált karakterisztika egyenletek ebben az esetben nem használhatók, hiszen az
érszakasz végén túlhatározott, az elején pedig alulhatározott a perem. Emiatt egy módosított számítási eljárásra van szükség. Ehhez a következ® alapötletet használtuk fel. A
karakterisztikák módszeréhez hagyományosan hossz mentén diszkretizálunk és ezekb®l az
osztáspontokból indítjuk a karakterisztikákat (lásd 4.1 ábra).

4.1. ábra. Karakterisztikus rács "el®re számolás" esetén
Ehhez szükséges, hogy a kezdeti állapotban ismertek legyenek az osztáspontbeli jellemz®k (nyomás, sebesség, stb.). A jelen problémánál a kezdeti állapot nem ismert, ellenben
adott az érszakasz végéhez tartozó nyomás id®jel. Megtehetjük tehát, hogy az egyes id®lé37

pésekb®l bocsátunk ki karakterisztikákat. Ez esetben tehát nem id®ben haladunk el®refelé,
hanem a hossz mentén visszafelé. A módszer szemléltetéséhez tekintsük a 4.2. ábrát. Itt a
C + jel¶ pozitív karakterisztika, illetve a C − negatív karakterisztika az "el®re számoláshoz"
tartoznak.

4.2. ábra. Az "el®re számolás" és a "visszaszámolás" összehasonlítása.
Az L és R pontok egy korábbi id®lépéshez tartoznak (ti−1 , itt ismertnek tekinthetjük
az osztásponti jellemz®ket. P pont ezen karakterisztikák metszéspontja, ez határozza meg
többek között az id®lépés nagyságát is. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a 4.2. ábra
konstans hullámterjedési sebességet feltételez. Ennek ellenére a számítási módszer érvényes
marad változó hullámterjedési sebességek esetére is, ugyanakkor a 3.1.3. fejezetben ismertetett interpoláció végrehajtására van szükség. A karakterisztika egyenletek a következ®
alakban írhatók fel az "el®re számolás" esetében:
1
(pP − pL ) = −∆tJL
ρaL
1
C − : vP − vR −
(pP − pR ) = −∆tJR
ρaR
C + : vP − vL +

(4.1)
(4.2)

ahol JL és JR a (3.27) egyenlet szerint adott. Az L, R, P indexek a rácson lev® pozíciót
jelölik. Továbbá v az érszakaszban kialakuló sebesség, p az abszolút nyomás, a hullámterjedési sebesség, ρ folyadék s¶r¶ség és ∆t id®lépés.
"Visszaszámolás" esetén a 4.2. ábrán szerepl® A és B pontokat tekintjük ismertnek.
Ezek a pontok a megadott nyomás- és sebesség id®jel ti−1 , illetve ti+1 id®pontjához tartoznak és innen bocsátjuk ki a K + és a K − karakterisztikákat. Az ábrából látszik, hogy
a K + karakterisztika megegyezik az "el®re számoláshoz" tartozó C − karakterisztikával. A
K − karakterisztika pedig a C + ellentettje. Ismét utalni kell arra, hogy az ábra állandó
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hullámsebességet feltételez. A módosított karakterisztika egyenletek az alábbiak szerint
írhatók:
1
(pP − pA ) = −∆tJA
ρaA
1
K − : vB − vP +
(pB − pP ) = −∆tJP
ρaB
K + : vP − vA −

(4.3)
(4.4)

Az egyenletrendszert megoldva a következ® összefüggés adódik a P pontbeli nyomás és
sebesség értékére:
pP
vP



1
1
ρ · aL aP
vR − vL +
pR +
pL − JP − JL
=
aL + aP
ρaP
ρaL
1
= vL +
(pP − pL ) + JL
ρaL

(4.5)
(4.6)

A P pontbeli nyomás és sebesség ismeretében a hullámterjedési sebesség, a deformáció
és az átmér® változás számolható a 3. fejezetben ismertetett módon. Megállapíthatjuk,
hogy a pP nyomás kiszámításához szükség van a P pontbeli hullámterjedési sebesség (aP ),
illetve a JP ismeretére. Ezek az értékek azonban nem állnak rendelkezésre, mivel éppen a P
pontbeli viszonyokat igyekszünk meghatározni. Az ellentmondás feloldásához egy iterációs
ciklust alkalmazunk a számítógépes algoritmusban. Els® lépésben az A ponthoz tartozó
értékeket helyettesítjük be aP és JP helyére, majd pedig az eredményül kapott nyomás-,
illetve sebesség eredményekkel korrigáljuk ezeket az értékeket. A próbaszámítások alapján
elegend®nek bizonyul 4 − 5 iterációs ciklus végrehajtása.
A módosított karakterisztika egyenletekkel lépésr®l lépésre haladunk az érszakasz belseje felé a K + és a K − karakterisztikák mentén. Ezzel kapcsolatban azonban további
nehézségekbe ütközünk. Az egyik probléma az adatsor folyamatos rövidülése. Míg az
"el®re számolásnál" az érszakasz elejére és végére egyaránt tudtunk deniálni peremfeltételeket, addig a "visszaszámolás" esetén nincs erre lehet®ségünk. Itt ugyanis kezdeti és
"végfeltételekre" lenne szükségünk, azaz ismernünk kellene az els®, illetve az utolsó id®ponthoz tartozó sebesség- vagy nyomásértékeket. Ezek híján az érszakasz elejéhez tartozó
K − , illetve a végéhez tartozó K + karakterisztika egyenletek nem oldhatók meg. Mindez
azt jelenti, hogy egy lépés során két id®lépéssel rövidül az adatsorunk. A jelenséget a 4.3.
ábra szemlélteti.
Egy egyszer¶ számítással becslést tudunk adni arra vonatkozóan, hogy egy érszakasz
esetén ez mekkora adatveszteséget jelent. Legyen az érszakasz hossza l, a hullámterjedési
sebesség a és az id®lépés ∆t. Egy lépés hossza megközelít®leg (v sebesség elhanyagolásával)
l
lépésre van
∆l = a∆t. Ahhoz, hogy az érszakasz végér®l az elejére eljussunk n = ∆l
szükség. Minden lépés 2∆t-vel rövidíti az adatsort. Az összes id®veszteség ezzel ∆T =
2∆tn = 2la . Egy l = 800 mm hosszú érszakasz esetén, amelyben a hullámterjedési sebesség
a = 8 m/s ∆T = 0, 2 s adódik. Ez az id®veszteség nem jelent®s, ha gyelembe vesszük,
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4.3. ábra. Az érszakasz belseje felé haladva lépésr®l lépésre rövidül az adatsor
hogy a nyomás id®jel hossza meghaladja a tíz másodpercet és így számos szívciklust (8−10)
tartalmaz. A kés®bbi számításaink is ezt támasztották alá, az id®jel rövidülése nem okozott
problémát.
További nehézséget jelent a karakterisztikák meredekségének változása. Ezt egyrészr®l
a változó hullámterjedési sebesség okozza, másrészt pedig a meredekség az áramlási sebességt®l is függ. Ennek következtében a K + és a K − karakterisztikák metszéspontja eltér®
helykoordinátákhoz és id®pillanatokhoz tartozik, így torz karakterisztikus rács alakul ki. A
jelenség gyakorlatilag megegyezik a 3.1.3. fejezetben leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy
itt el®bb azonos helykoordinátához interpolálunk és utána következik a megfelel® id®ponthoz történ® igazítás. A számítások során azt tapasztaltuk, hogy amennyiben a megadott
nyomás id®jel megfelel®en nagy felbontással rendelkezik, úgy az interpoláció által okozott
hiba elhanyagolható.

4.2. Visszaszámolás hálózatban
Az el®z® fejezetben megmutattuk, hogy amennyiben egy érszakasz végén ismert a nyomás
és a sebesség id®jel, akkor ki lehet számolni a szakasz elején uralkodó viszonyokat. A
következ® lépésben alkalmassá kellett tenni a módszert arra, hogy egy érhálózati modellben
legyünk képesek érszakaszról érszakaszra visszafelé (az aorta irányában) számolni. Ehhez
azonban két f® problémát kell megoldanunk.
Az egyik nehézséget már megemlítettük korábban: a "visszaszámolás" végrehajtásához
szükség van az adott érszakasz végén a nyomás- és sebesség id®jelre, nekünk azonban csak
az el®bbi áll rendelkezésre. A vér áramlási sebességének mérése nagyságrendekkel nehezebb, mint a vérnyomásjel mérése. Ehhez invazív technikákat vagy ultrahangos térfogat40

(a)

(b)

(c)

(d)

4.4. ábra. Az artériás hálózat 21a jel¶ csomópontjából történ® "visszaszámolás" folyamata.
A 4.4(a). ábrán látható a 21a pontból végrehajtott "el®re számolás". Ezt követ®en a rendelkezésre álló sebesség id®jel ismeretében "visszaszámolunk" a 20a csomópontig (4.4(b).
ábra). Következ® lépésben a 20a ponthoz tartozó alhálózatra végzünk "el®re számolást"
(4.4(c). ábra), majd "visszaszámolunk" a 23a csomópontig (4.4(d). ábra).
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áram mérést kellene alkalmazni, ezek azonban id®igényes, kockázatos és drága megoldások.
Mindenképpen olyan módszerre van tehát szükség, amely csupán a vérnyomásjel ismeretében tudja meghatározni érszakaszról érszakaszra haladva a centrális aortás vérnyomásjelet.
A kijelölt érszakasz végéhez tartozó sebességjelet az alábbi számítási eljárással tudjuk
becsülni. Az artériás modellhálózatot a kérdéses érszakasz végén található csomópontnál
két részre bontjuk. Azt az alhálózatot tartjuk meg, amely az érszakasz és a perifériák
között található (lásd 4.4(a). ábra). Ehhez a hálózathoz peremfeltételként rendelkezésre
áll a megadott nyomásjel. Az alhálózatra ezzel futtatható egy "el®re számolás", hiszen
a szükséges további peremfeltételek a perifériák végén adottak (lásd 3.2.4. fejezet). A
nyomásjelet tehát peremfeltételként deniáljuk a vizsgált érszakasz végpontjához. Magát
a vizsgált érszakaszt nem vesszük bele az alhálózatba. A számítás végrehajtásával becslést
kapunk a vizsgált ponthoz kapcsolódó érszakaszok elején fellép® sebességjelekre. A csomópontban felírt kontinuitási egyenlet segítségével megkapjuk a vizsgált érszakasz végéhez
tartozó sebességjelet. A nyomás- és a sebesség id®jel ismeretében a 4.1. fejezetben ismertetett módszerrel kiszámolhatók az érszakasz elején uralkodó nyomás- és sebességviszonyok
(4.4(b) ábra). Ezt követ®en tovább kell lépnünk a következ® érszakaszra az aorta irányában.
A kiszámolt nyomás id®jel érvényes lesz ennek az érszakasznak a végpontjára is, ellenben
a sebességjel problémát okoz. Amennyiben további érszakaszok kapcsolódnak a következ®
érszakasz végpontjához, akkor meg kell határozni az ezekben kialakuló sebességjelet. Ezt
egy újabb "el®re számolással" tehetjük meg (lásd 4.4(c) ábra). Az így meghatározott sebesség id®jel, illetve a nyomás id®jel ismeretében a következ® érszakaszra is végrehajtható
egy "visszaszámolás" (4.4(d) ábra).
A bemutatott eljárással érszakaszról érszakaszra haladva eljutunk az aortáig és így
meghatározható az aortában fellép® nyomásjel.
A számítás végrehajtásához egyrészt szükség van egy vezérl® állomány összeállítására.
(lásd A.1. melléklet) Itt kell megadni az érszakaszokat, illetve a végcsomópontokat, amelyeken végighaladunk a számítás során. A csomópontokhoz kapcsolódó további érszakaszokat
is fel kell sorolni. El® kell készíteni továbbá az artériás hálózatokat, alhálózatokat deniáló
állományokat is. A vezérl® állományban szerepl® csomópontokhoz egyesével létre kell hozni
az alhálózati modelleket. A tranziens szimulátor ezeken végzi majd a számításokat megfelel® peremfeltétellel. Ezenkívül természetesen meg kell adni a vizsgált csomóponthoz tartozó
nyomás id®jelet. Fontos megjegyezni, hogy a számítás pontosságát jelent®sen befolyásolja a nyomásjel felbontása. A gyakorlatban lehet®ség szerint kell®en nagy mintavételezési
frekvenciával (legalább 100 Hz ) kell nyomásmérést végezni.

4.3. Eredmények az artériás hálózatban
A "visszaszámolás" módszerét a következ® eljárással teszteltük. A 3.2.4. fejezetben ismertetett módon "el®re számolást" hajtottunk végre az artériás modellhálózaton. A korábbiakhoz hasonlóan itt is a szív által létrehozott térfogatáram id®jelet adtuk meg peremfeltételként. A számítás eredményeként adódnak többek között a csomóponti nyomás id®jelek.
A "visszaszámolás" ellen®rzéséhez kijelöltünk egy tetsz®leges csomópontot (21a). Ezen cso42

móponthoz tartozó nyomáslefutás kivételével minden kiszámolt mennyiséget ismeretlennek
feltételeztünk. A 21a pontban fellép® nyomás id®jelet a 4.5. ábra szemlélteti.

4.5. ábra. Nyomáslefutás az artériás modell 21a csomópontjában
Kizárólag a csomóponthoz tartozó nyomásjel alapján kellett tehát becslést adni a centrális aortanyomás id®jelére. A becsült nyomásgörbét azután összevetettük az "el®re számolás" során kapott centrális aortanyomás id®jelével (4.6(a). ábra). A nyomáson kívül az
áramlási sebesség, illetve az érátmér® id®jeleket is összehasonlítottuk az "el®re számolás"
eredményeivel (4.6(b) és 4.6(c) ábrák).
Következ® lépésben a modellhálózat 4a jel¶ csomópontját jelöltük ki. Ez a pont kitüntetett szerepet játszik, ugyanis itt található a brachiális artéria. A vérnyomásmérést
általában ezen a ponton szokták végrehajtani, emiatt különösen érdekes, hogy innen milyen
pontossággal határozható meg a centrális aortanyomás. A számítást az el®z® mintájára
hajtottuk végre: a 4a csomóponthoz tartozó nyomásjelet az "el®re számolás" eredményeib®l nyertük. Ezen nyomásjelb®l hajtottuk végre a "visszaszámolást" egészen az aortáig.
Az "el®re számolásból" és a "visszaszámolásból" nyert, aortában fellép® nyomás-, sebesség
és átmér® id®jelek a 4.7. ábrán láthatók.
A 4.6. és 4.7. ábrák alapján elmondható, hogy a "visszaszámolásból" és az "el®re
számolásból" származó nyomásgörbék igen jó egyezést mutatnak. A legnagyobb eltérés az
incizúra pont környékén mutatkozik. Ez annak köszönhet®, hogy az artériás rendszerben
a nagyfrekvenciás nyomásjelek csillapítása nagyobb (Anliker et al. [2]). Ezért bizonyos
frekvencia felett a nyomásjelek nem jutnak el a vizsgált csomópontba. Ez tulajdonképpen
információ veszteség amely korlátozza a módszer pontosságát. Ugyanakkor hangsúlyozni
kell, hogy az artériás rendszerben nem jellemz®ek a magas frekvenciás jelek (Zamir [99]
szerint legfeljebb 10−15 Hz -es frekvenciák léphetnek fel 1 Hz -es szívfrekvencia esetén). Ez
azt jelenti tehát, hogy az információ veszteség nem jelent®s, ezért a centrális aortanyomás
id®jele jó pontossággal visszakapható. Ezt támasztják alá az elvégzett próbaszámítások is.
Egy további próbaszámítást hajtottunk végre amelyben az artériás modellhálózat megfelel®ségét teszteltük. Ehhez kiválasztottuk a 4a csomópontba kiszámolt nyomásgörbét.
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(a)

(b)

(c)

4.6. ábra. Az "el®re számolásból" és a 21a csomópontból történ® "visszaszámolás" alapján
kapott nyomás-, sebesség- és átmér® id®jelek az aortában.
Ezután a Williams et al. [97] által kifejlesztett módszerrel becslést adtunk a centrális
aortanyomás maximumára. A szerz®k által publikált módszer szerint egy mozgóátlagot
kell végigfuttatni a brachiálisban mért vérnyomásgörbe mérési pontjain. A mozgóátlaghoz
felhasznált pontok számát a vérnyomásméréshez használt mér®eszköz (például tonométer)
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(a)

(b)

(c)

4.7. ábra. Az "el®re számolásból" és a 4a csomópontból (brachiális artéria) történ® "visszaszámolás" alapján kapott nyomás-, sebesség- és átmér® id®jelek az aortában.
mintavételezési frekvenciája (n) alapján kell megválasztani. Kutatásaik során azt tapasztalták, hogy a legjobb eredmények akkor érhet®k el, ha a pontok száma megegyezik a
mintavételezési frekvencia számértékének negyedével (n/4). A mi esetünkben nem állnak rendelkezésre mérési adatok, a nyomásgörbénk az artériás modellhálózaton végzett
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számításból származik. Erre az adatsorra deniálhatunk egy "virtuális" mintavételezési
frekvenciát az átlagos id®lépés ismeretében. Ez a frekvencia 200Hz -re adódik, tehát 50
pontot kell alkalmaznunk a mozgóátlag számításához. A szerz®k szerint ezzel a mozgóátlaggal kell végighaladni a brachiálisban adott nyomásgörbén. A számításból adódó átlagolt
nyomásgörbe maximuma ad becslést az centrális aortanyomás maximális értékére. A 4.8.
ábrában látható az "el®re számolásból" származó brachiális vérnyomásgörbe (4a csomópont) és a centrális aortás nyomáslefutás, illetve a Williams féle módszerrel meghatározott
centrális aortanyomás maximuma (zöld jelöl®).

4.8. ábra. Az "el®re számolás" alapján kapott brachiális nyomásgörbe (kék), illetve centrális aorta nyomásgörbe (piros). Az utóbbi maximális értékére adtunk becslést Williams
módszerével.
Látható, hogy a módszer nagyon jó becslést ad a centrális aortanyomás maximális értékére. Ez a Williams-féle módszer igazolását jelenthetné, azonban itt indirekt módon
az "el®re számolás" módszerének jóságát támasztja alá. Mivel a mozgóátlagos módszer
alkalmazhatóságát számos mérési eredménnyel támasztották alá a szerz®k, ezért egy validált eljárásként tekinthetünk rá. Azzal, hogy a módszer a saját modellünkben is képes
nagy pontossággal becslést adni a centrális aortanyomás maximumára, gyakorlatilag indirekt módon az artériás modellhálózatot validálja. Amennyiben ugyanis a modell alapján
számolt nyomásgörbék jelent®s mértékben eltérnének a valóságtól, úgy a Williams-féle
módszer sem lenne m¶köd®képes. Mindez természetesen egy els® lépés az artériás modellhálózat validációjának irányában, a kés®bbiek során mérésekkel való összehasonlításra lesz
szükség.
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5. fejezet
Érfal összenyomódás modellezése
A 2.4. fejezetben ismertettük a vénás izompumpa m¶ködés kiemelked® szerepét. A jelenséget orvosi szemszögb®l már számos kutatócsoport vizsgálta, azonban a szakirodalom
áttekintése alapján áramlástechnikai szempontból korlátozottak az ismereteink. A jelen
munkának egyik célja ezért a vénás izompumpa m¶ködésével kapcsolatos mechanizmusok
vizsgálata és elméleti, illetve kísérleti modellezése.
Ebben a fejezetben az érfal összenyomódás jelenségével foglalkozunk, ami a vénás izompumpa m¶ködés hajtómotorja. A 5.1. alfejezet a jelenség matematikai modellezésével
foglalkozik: megfelel® mechanikai modell alkalmazásával negatív transzmurális nyomások
esetén kiszámolható egy vékonyfalú cs®szakasz összenyomódott keresztmetszetének alakja. Az alak ismeretében meghatározható a keresztmetszet felülete a transzmurális nyomás
függvényében, illetve a hullámterjedési sebesség értéke is számolható.
A 5.2. alfejezetben a összenyomódás jelenségét kísérleti úton tanulmányozzuk. Mér®berendezést készítettünk, amelynek segítségével egy szilikon cs®szakasz összenyomódását
vizsgálhattuk meg. Méréseket végeztünk id®ben állandó, illetve id®ben változó küls® nyomásokkal (tartálynyomásokkal). El®bbi a mér®berendezés szakirodalomból vett adatokkal
történ® validálására szolgál, míg utóbbi a vénás izompumpa m¶ködést modellezi. A fejezetben részletesen ismertetjük a berendezés felépítését, illetve az elvégzett mérési sorozatokat
és azok eredményét.

5.1. Matematikai modell az érfali összenyomódás
leírására
A 3.1.4. fejezetben ismertetett Tranziens Szimulátorral a viszkoelasztikus cs®szakaszok
megfelel®en számolhatók pozitív transzmurális nyomások esetén. Az algoritmus feltételezi,
hogy a cs®szakasz koncentrikusan tágul ki, ami igen jó közelítésnek tekinthet®. Amennyiben negatív transzmurális nyomások lépnek fel, a program a cs®szakaszt koncentrikusan
összehúzódónak feltételezi. Ez a közelítés nagy deformáció esetén azonban nem megfelel®,
a valóságban ugyanis az érszakasz gyakorlatilag "összelapul". Ezt a folyamatot mutatja a
5.1. ábra.
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5.1. ábra. Érkeresztmetszet a transzmurális nyomás függvényében (Katz et al. [41] alapján)
A negatív transzmurális nyomásokhoz tehát egy olyan modellre van szükség, amellyel le
lehet írni a cs®falnak ezt a fajta összelapulását. A cs®fal megfelel® alakjának ismeretében
kiszámítható a keresztmetszet területének nagysága is. Innen számolható egy egyenérték¶
átmér®, melyet gyelembe lehet venni a súrlódási veszteségek, illetve a hullámterjedési
sebesség számításánál.
Az összenyomódás matematikai modelljét Kresch és Noordergraaf [44] munkája alapján dolgoztuk ki. A szerz®páros a rugalmas szál dierenciálegyenletének felhasználásával
állított fel matematikai modellt. A modellel felállításakor a következ® feltételezéseket és
elhanyagolásokat tették: a vizsgált cs®szegmenst végtelen hosszú cs®szakaszból vágták ki,
így a cs® végein fellép® hatások elhanyagolhatók. A cs® vékonyfalúnak tekinthet® és a cs®átmér® jelent®s mértékben meghaladja a cs®falvastagság értékét. A cs®fal vastagsága az
összenyomódási folyamat során állandó, anyagát pedig homogénnek tekintjük. A cs®falra
a Hooke-féle lineárisan rugalmas anyagmodell érvényes, a viszkoelasztikus hatásokat nem
vették gyelembe. Mivel azonban az összenyomódás során a cs®fal nem nyúlik meg, ezért
a viszkoelaszticitás hatása a gyakorlatban sem jelent®s. A transzmurális nyomások kicsik, így a cs®fal vastagságának változása elenyész®. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni,
hogy mivel mi negatív transzmurális nyomásokra használjuk a modellt, ezért ez a feltétel
automatikusan teljesül. Az összenyomódott cs®fal alakja pedig szimmetrikus mindkét f®tengelyre. A szerz®k további feltételezéseket is felsorolnak, ezek azonban nem lényegesek a
jelen vizsgálat szempontjából.
A modell leíró egyenleteinek részletes levezetése megtalálható az eredeti publikációban
([44]). A szerz®k a cs®fal egy kiragadott szegmensére írják fel az er®- és nyomatéki egyensúlyokat. Az egyenleteket több megközelítésb®l is felírják és így a nyomaték, a nyíróer® és
a transzmurális nyomás között több összefüggést is felállítanak. A továbbiak során megállapítják, hogy ezek az összefüggések ekvivalensek és célszer¶ a legkönnyebben megoldható
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alakból kiindulni. Meg kell jegyezni, hogy a szerz®k a keresztmetszetek alakjának számításánál egységsugarú körb®l indultak ki. Ahhoz, hogy tetsz®leges átmér®j¶ cs®szakaszra
alkalmazni lehessen a módszert, az egyenleteket általánosítani kellett. Az alakot paraméteres görbével írhatjuk le, a koordináták rendre x (s), illetve y (s). s paraméter 0-tól a
kezdeti ívhossz negyedéig tart. A számítások kiindulópontját az alábbi dierenciálegyenletrendszer jelenti, amely kapcsolatot teremt a hajlítónyomaték, a transzmurális nyomás és a
cs®fal alakja között:
V

= −

pt
(xẋ + y ẏ)
δ

Ṁ = V

(5.1)
(5.2)

ahol M a cikkelyre ható hajlítónyomaték, V pedig a nyíróer®. Az ívhossz nem változik
a számítás során, mivel fetételeztük, hogy a cs®fal nem tágulhat ki. Az (5.1) egyenletet
s = 0-tól egy általános s értékig integrálva a következ® alakhoz jutunk:
M − Ms=0 = −

 pt
pt 2
x + y 2 + x2s=0
2δ
2δ

(5.3)

Következ® lépésben ki kell fejezni a hajlítónyomatékot a cs®fali anyagtulajdonságok
függvényében. A levezetés mell®zésével a következ® közelít® összefüggés adódik:
M≈

1
Et δ 2 (κ − κ0 )
12

(5.4)

Az (5.4) egyenletben κ0 a kezdeti alakhoz tartozó görbületet jelenti. A közelítés abban
az esetben érvényes, ha a cs®fal vastagság jelent®s mértékben kisebb a görbületi sugárnál.
Vénás érszakaszok esetén ez a feltétel mindig teljesül.
A szerz®k bevezetik továbbá a θ segédváltozót, amelynek alkalmazásával írható:
ẋ = − sin θ
ẏ = cos θ
ẋÿ − ẍẏ
κ =
= θ̇
(ẋ2 + ẏ 2 )(3/2)

(5.5)
(5.6)
(5.7)

A számításhoz szükséges a keresztmetszet kezdeti alakjának megadása. A szerz®páros
szerint ki lehet indulni kör keresztmetszetb®l is, ez azonban élettani szempontból hibás
döntés. Megállapításuk szerint a legritkább esetben fordul el®, hogy az erek szabályos kör
keresztmetszettel rendelkezzenek. Ehelyett általában ellipszis alakú érkeresztmetszetekkel
találkozhatunk. Emiatt Kresch és Noordergraaf [44] elliptikus alakot feltételeznek kiindulásként. Ahogy azt korábban megjegyeztük, a szerz®k egységsugarú körb®l indultak ki
az összenyomódás modellezésénél. Ennek következtében a kezdeti ellipszis fél nagytengelyét egységnek választották. Ezzel szemben a jelen munkában a kiindulásként választott
ellipszis fél nagytengelye tetsz®leges nagyságú (R0 ). Az ellipszis egyenlete így:
x20 + k 2 y02 = R02
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(5.8)

A kezdeti alakhoz tartozó görbület kifejezhet® az alábbi alakban:
3

(ẋ2 + k 2 ẏ02 ) 2
κ0 = 0
k

(5.9)

A cs®fal alakjának kiszámításához az alábbi dierenciálegyenlet-rendszert kell megoldani:
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ẋ
ẏ
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x˙0
k
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(5.10)

ahol P = E6pt ht3 az úgynevezett normalizált nyomás. Itt meg kell jegyezni, hogy az eredeti publikációban ([44]) hibás a közölt dierenciálegyenlet-rendszer: a P x (0)2 tag negatív
el®jellel szerepel, pedig a levezetést végigkövetve pozitív el®jel adódik. Ennek megfelel®en
módosítottuk az egyenletünket, amelyben megjelenik az R0 paraméter is annak köszönhet®en, hogy a vizsgált cs®szakasz nem egységsugarú. Kresch és Noordergraaf [44] munkáját
tehát a következ®kkel egészítettük ki. Egyrészt általánosítottuk az egyenleteket oly módon,
hogy azok tetsz®leges átmér®j¶ (illetve fél nagytengely¶) cs®keresztmetszetre érvényesek.
Másrészt pedig kijavítottunk egy a dierenciálegyenlet-rendszerben található hibát. A
dierenciálegyenlet-rendszerhez adottak a kezdeti feltételek:
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(5.11)

A fentihez nagyon hasonló dierenciálegyenlet-rendszer a Kresch és Noordergraaf [44]
féle cikkben is megtalálható, azonban a szerz®páros a kezdeti alakhoz tartozó ellipszis fél
nagytengelyét egységnyinek választotta meg. A 5.10 dierenciálegyenlet-rendszerrel ezzel
szemben R0 paraméterrel vesszük gyelembe a fél nagytengely kezdeti hosszát. A legnagyobb problémát az xs=0 és θ̇s=0 kezdeti értékek meghatározása jelenti. Ezek a paraméterek
a priori nem ismertek, azonban alapvet®en befolyásolják a cs®fal alakját. A megfelel® xs=0
és θ̇s=0 megkereséséhez segítséget nyújt, hogy helyes cs®fal alak esetén x (s) és ẏ (s) egyaránt
zérus. Erre a megállapításra úgy tekinthetünk, mint célfüggvényre. Kresch és Noordergraaf [44] implementáltak egy módszert a megfelel® kezdeti értékek meghatározására, azonban
a publikációjukban ezt nem ismertetik.
A jelen munkában emiatt egy önálló módszert fejlesztettünk ki xs=0 és θ̇s=0 paraméterek behangolására. Els® lépésben megfontolások alapján meghatároztuk a lehetséges
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legnagyobb és legkisebb értékeket. Belátható, hogy xs=0 minimális értéke megegyezik egy
R0 sugarú kör sugarával. A maximális érték pedig a negyedívhossz ( R20 π ), ez adódna tökéletes kilapulás esetén. Hasonló megfontolásokkal megállapítható, hogy θ̇s=0 értéke R10 és
8
között változhat. A minimális és maximális értékek által kifeszített két intervallumot
R0
egyenletes osztásközzel bontjuk fel. Az így létrehozott xs=0 - θ̇s=0 háló rácspontjaiban
kiszámítjuk a paraméteres görbéket és ezzek együtt x (s), illetve y (s) értékeit. Ezek abszolút értékét összegezve számítjuk ki az eltérést. Ahol ezek az eltérések a legkisebbre
adódnak, azokra a rácspontokra nagyítunk rá, azaz a rácspontok környezetében nomítjuk
a felosztást. Az eljárást addig foltyatjuk, amíg az eltérés egy el®re megszabott érték alá
nem csökken. Ezután egy Newton-Raphson eljárással nomhangoljuk az xs=0 és a θ̇s=0
paramétereket. Az összetett számítási módszernek köszönhet®en a számítás igen gyorsan
konvergál.
A számítási eljárás eredményeképpen megkapjuk az összenyomódott cs®keresztmetszet
negyedének paraméteres görbéjét. A görbe koordinátái alapján kiszámolható a teljes keresztmetszet végs® alakja, illetve a keresztmetszet felülete is. A módszer segítségével meghatározható adott geometriával és anyagtulajdonságokkal rendelkez® cs®szakasz keresztmetszetének változása a transzmurális nyomás függvényében. Ennek ismeretében pedig
becslés adható a hullámterjedési sebességre is. Young [98] szerint a hullámterjedési sebesség felírható az alábbi alakban.
s
a=

A dp
ρ dA

(5.12)

A fenti összefüggésb®l levezethet® a 2.2.1. fejezetben ismertetett Moens-Korteweg féle
hullámterjedési sebesség alakja. A levezetés f®bb lépései megtalálhatók a A.2. mellékletdp
ben. A dA
deriváltat numerikusan el® tudjuk állítani a programmal kiszámolt eredményekb®l. A derivált ismeretében minden egyes keresztmetszethez és transzmurális nyomáshoz
megadható a hullámterjedési sebesség becsült értéke. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy az eljárás kizárólag negatív transzmurális nyomások esetére érvényes. Pozitív
nyomások esetén ugyanis a cs®fal tágulni kezd, az összeroppanást leíró matematikai modell
egyik feltétele azonban éppen az, hogy a kerület változatlan.
5.1.1. Számítási eredmények

A számításokhoz egy cs®szakaszt deniáltunk, melynek geometriai paraméterei és anyagjellemz®i nem esnek távol egy vénás érszakaszétól. A rugalmassági modulus E = 5M P a,
a cs®átmér® 7 mm, a cs®falvastagság pedig 0, 5 mm. A kezdeti alakra Kresch és Noordergra [44] alapján ellipszist adtunk meg, amelynek f®tengely/melléktengely aránya 1, 2. A
kezdeti alak látható a 5.2. ábrán.
A transzmurális nyomás értékét lépcs®zetesen csökkentettük egészen −7000 P a nyomásig. Ezt az állapotot mutatja a 5.3. ábra.
Ezen nyomásérték alatt az érfal egymással szemközti részei összeérnek. A kétdimenziós
matematikai modell eddig a pontig alkalmazható, a nyomás további csökkentésével ugyanis
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5.2. ábra. Kiindulási keresztmetszet a kétdimenziós matematikai modellhez
az érfal elmetszi önmagát, egy átlapolt szakasz jön létre. Élhetünk azzal a közelítéssel, hogy
az átlapoláshoz tartozó részen zérusra állítjuk az függ®leges irányú koordinátát. Ekkor
azonban a számításból kapott görbe és a zérusra állított szakasz között egy törés alakul
ki. Az így kapott keresztmetszet alak tehát csak egy durva közelítése a valóságos alaknak.
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a vénás érrendszerben normális élettani körülmények
között nem jellemz® az érszakaszok ilyen nagymérték¶ összenyomódása. A továbbiakben
ezért nem foglalkozunk a −7000 P a alatti transzmurális nyomásokkal.
A transzmurális nyomás fokozatos változtatásával a program megadja az adott nyomáshoz tartozó keresztmetszet felületét. A kezdeti felület ismeretében számolható a relatív felületi megnyúlás (lásd 3.7 egyenlet). A 5.4. ábrán a relatív felületi megnyúlás
látható a transzmurális nyomás függvényében. Zérus transzmurális nyomáshoz ugyancsak
zérus megnyúlás tartozik. A nyomás csökkentésével eleinte kisebb mértékben, majd pedig rohamosan csökken a relatív felületi megnyúlás értéke. Ez is azt mutatja, hogy az
összenyomódási szakaszban kis nyomásváltozásra jelent®s deformáció választ kapunk.
A Young féle egyenletet (5.12) felhasználva a keresztmetszet változás ismeretében számítható a hullámterjedési sebesség a transzmurális nyomás függvényében. Ezt a grakont
láthatjuk a 5.5 ábrán. Összehasonlításképpen ábrázoltuk a Moens-Korteweg féle hullámterjedési sebességet is. Meggyelhetjük, hogy nagyjából −700 P a transzmurális nyomás
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5.3. ábra. Összenyomódott keresztmetszet −7000 P a transzmurális nyomás esetén.

5.4. ábra. Relatív felületi megnyúlás (εA ) a transzmurális nyomás függvényében.
esetén metszi egymást a két görbe. A transzmurális nyomás csökkenésével a Young-féle
egyenletb®l számolt hullámterjedési sebesség is csökken. −4000 P a alatt a hullámterjedési sebesség beáll egy nagyjából állandó értékre. Ez az érték egy nagyságrenddel kisebb
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5.5. ábra. Hullámterjedési sebesség a transzmurális nyomás függvényében. Kék görbe: a
Young féle összefüggés alapján. Piros görbe: konstans hullámterjedési sebesség a MoensKorteweg összefüggés szerint.
a Moens-Korteweg féle hullámterjedési sebességnél. A Young-féle egyenlet alapján számolt hullámterjedési sebességek jellegre megegyeznek a Bertram és Raymond [11] által egy
nagyobb átmér®j¶ szilikon csövön mért hullámterjedési sebességekkel.
A kétdimenziós matematikai modell ellen®rzésére háromdimenziós kapcsolt (FSI) szimulációkat végeztünk. A futtatásokhoz az Ansys R Multiphysics programot használtuk.
Létrehoztunk egy olyan cs®szakaszt, amely geometriai és anyagparaméterek szempontjából
megegyezik a kétdimenziós számításokban alkalmazottal. A cs®szakasz hosszát 100 mm-re
állítottuk be. A kétdimenziós modellhez hasonlóan itt is lineárisan rugalmas anyagmodellt
alkalmaztunk. A cs®falat struktúrálatlan tetraéder hálóval diszkretizáltuk. A számításokhoz használt végeselem háló 18932 csomópontot, illetve 5200 tetraéder elemet tartalmaz.
A cs®falra kívülr®l egyenletes nyomáseloszlást adtunk meg, amelyet az id® függvényében
lineárisan növeltünk. Ezzel tehát fokozatosan csökkent a transzmurális nyomás a cs®szakaszban. A cs®szakaszt kitölt® áramlási térhez is struktúrálatlan tetraéder hálót alkalmaztunk, melynek elemszáma 117771 volt. Háromdimenziós CFD számítás esetén ez
kevésnek számít, azonban kapcsolt szimulációk esetén a nagy számításigény miatt nem célszer¶ nomabb hálókkal számolni. A számítás futtatása egy 3 GHz -es órajel¶ Intel Xeon
processzorral és 1GByte RAM-mal felszerelt számítógépen egy hetet vett igénybe.
Az áramlási tér elejére, illetve végére "Opening" peremfeltételt írtunk el® környezeti
nyomással. Ezzel a peremfeltétellel a folyadék tetsz®leges irányban áramolhat a peremen keresztül. Inkompresszibilis newtoni közeget feltételeztünk a cs®szakasz belsejében,
a s¶r¶séget pedig a vér átlagos s¶r¶ségének megfelel®en (1050 mkg3 ) állítottuk be. Az inkompresszibilis közeg használatával azonban a kapcsolt szimulációk instabillá válhatnak
(Degroote et al. [20]). Az els® futtatások ennek megfelel®en nem konvergáltak, néhány
id®lépés után lengések léptek fel a cs®fali deformációban, amelyek végül a számítás id® el®tti
leállásához vezettek. Degroote et al. javaslatára mesterséges kompresszibilitást vezettünk
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5.6. ábra. A háromdimenziós kapcsolt szimuláció eredményei - relatív megnyúlások
(−5200 P a transzmurális nyomás).

5.7. ábra. A háromdimenziós kapcsolt szimuláció eredményei - relatív megnyúlások
(−5200 P a transzmurális nyomás).
be az áramlási tér és a cs®fal határfelületének közelében. A számítás el®rehaladtával aztán
folyamatosan csökkentettük ennek a kompresszibilitásnak a mértékét. Ennek köszönhet®en sikerült csillapítani a fellép® lengéseket és így eljutottunk a cs®szakasz egyensúlyi
állapotához.
Az FSI számításoknál a transzmurális nyomást −5200 P a-ig lehetett csökkenteni, ennél
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5.8. ábra. Nyomáseloszlás az összenyomódott cs®szakasz hosszmetszetében.
kisebb nyomásoknál a CFD háló már túlzott mértékben deformálódik. Az összenyomódott
cs®szakasz végs® alakját szemléltetik a 5.6. és 5.7. ábrák. A színek az egyes rácspontok
elmozdulásának nagyságát mutatják, így a piros mez®k jelentik a legnagyobb deformációt. A 5.8. ábrán látható a számítás egyik köztes állapotában a statikus nyomáseloszlás
a cs®szakasz hosszmetszetében. A vártnak megfelel®en a cs®szakasz középs® részén az
összenyomódás hatására megn® a nyomás, amelynek következtében a folyadék elkezd kifelé
áramlani (lásd 5.9 ábra).

5.9. ábra. Sebességvektorok az összenyomódott cs®szakasz hosszmetszetében.
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A cs®szakasz hossztengelyének felénél kialakult keresztmetszeti felületet hasonlítottuk
össze a kétdimenziós matematikai modell által kapott keresztmetszeti felülettel. Az összehasonlítást 0 P a és −5200 P a transzmurális nyomások között több lépésben tettük meg,
ez látható a 5.10. ábrán.

5.10. ábra. Az összenyomódott keresztmetszet felülete a transzmurális nyomás függvényében. A kétdimenziós matematikai modell (piros jelöl®) és az FSI szimuláció (kék jelöl®)
összehasonlítása.
Az összehasonlítással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy 0 P a és −2000 P a tartományban nagyobb eltérések adódtak a két modell között. Ez annak köszönhet®, hogy
míg a kétdimenziós modell esetén ellipszis alakból indultunk ki, addig az FSI modellben
alkalmazott geometria kör keresztmetszet¶ volt. Ebben a tartományban viszont még kismérték¶ összenyomódást tapasztalunk. −2000 P a-nál kisebb transzmurális nyomások (és
ezzel együtt nagyobb összenyomódások) esetén azonban jó közelítést kapunk, az eltérés
−2800 P a és −5200 P a között nem haladja meg az öt százalékot. Mindez azt jelenti, hogy
a kétdimenziós modellel sikerült reprodukálni a háromdimenziós FSI számítás eredményeit.
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5.2. Mér®berendezés az összenyomódás modellezésére
Az érfali összenyomódás vizsgálatához egy erre alkalmas mér®berendezést állítottunk össze
a Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék laboratóriumában. A berendezés összeállításánál
Conrad [18] munkájából indultunk ki. A Conrad által tervezett tartályban állandó tartálynyomásokat lehetett létrehozni, a tartályba helyezett szilikoncs® elején és végén lehetett
változtatni a nyomást. Conrad ezzel a berendezéssel mérte ki a 2.2 ábrán látható nyomásgörbéket. Az általunk összeállított mér®berendezés Conradéval szemben nem csupán
állandó, hanem id®ben változó tartálynyomásokat is tud kezelni. Ezzel lehet®ségünk van
egyrészt az érfali összenyomódás dinamikájának meggyelésére, másrészt pedig a vénás
izompumpa jelenség vizsgálatára.

(a)

(b)

5.11. ábra. A mér®berendezés háromdimenziós modellje (5.11(a)) és fényképe (5.11(b)).
A mér®berendezés vázlata és fényképe a 5.11. ábrán látható. A tartály falai plexiüvegb®l (poli-metil-metakrilát) készültek, így az összenyomódás folyamata szemmel nyomon
követhet®, illetve kamerával rögzíthet®. A méretezésnél gyelembe vettük, hogy a berendezésnek 0, 1 − 0, 2 bar túlnyomást is ki kell bírnia. A tartály két egymással szemben lév®
lapjára csatlakozókat helyeztünk el. Ezen csatlakozók közé lehet elhelyezni a vizsgálandó cs®szakaszt. Méréseinkhez egy 7 mm bels® átmér®j¶ vékonyfalú szilikon cs®szakaszt
alkalmaztunk. A csatlakozók tartályon kívül es® részére nyomásmér® eszközt (fordított
U-csöves manométert, illetve nyomástávadókat) lehet csatlakoztatni. A tartály tetején három csatlakozó található. Az egyikhez lehet csatlakoztatni a tartálynyomás beállításához
alkalmazott eszközt. Állandó tartálynyomás esetén egy megfelel® magasságú vízoszlopot,
id®ben változó tartálynyomás esetén pedig egy úgynevezett nyomásjel generátort csatlakoztatunk.
A nyomásjelgenerátor egy számítógéppel vezérelhet® fojtásból és a hozzá kapcsolt gömbcsapokból épül fel. LabView c program segítségével szinuszos nyomásjelet hozhatunk lét58

re. Az amplitúdó és a frekvencia szintén beállítható. A tartály tetején található második
csatlakozó a légtelenítést szolgálja. A harmadik csatlakozóhoz nyomásmér® eszközt csatlakoztathatunk. Statikus tartálynyomások esetén higanyos U-csöves manométert, id®ben
változó tartálynyomások esetén pedig nyomástávadót használunk erre a célra. A tartály
plexi fedele levehet®, csavarok rögzítik az oldalfalakhoz. A tartályt közönséges ivóvízzel
töltöttük fel, azonban kezdetben problémát okozott a víz légtartalma. Apró buborékok
tapadtak az oldalfalakhoz eltakarva ezzel a szilikon cs®szakaszt. Az id®ben változó tartálynyomások esetén különösen zavaró a buborékok jelenléte, ugyanis csillapítják a kialakuló
nyomáslengéseket, nehezebben alakul ki a cs®fal periodikus összenyomódása. A légbuborékok elkerülésére az ivóvizet légtelenítettük, miel®tt feltöltöttük vele a tartályt. Ezenkívül
törekedtünk a tartály gondos légtelenítésére is.
5.2.1. Id®ben állandó tartálynyomás (validáció)

Els® lépésben a mér®berendezés m¶köd®képességének ellen®rzése és validálása volt a cél.
Ehhez id®ben állandó tartálynyomások mellett végeztünk méréseket, az eredményeket pedig összehasonlítottuk Conrad [18] mérési eredményeivel. A mér®berendezésünket az 5.12.
ábrán vázolt módon m¶szereztük fel.

5.12. ábra. Mér®berendezés az id®ben állandó tartálynyomásokkal történ® méréshez.
A tartályban állandó nyomást hoztunk létre a T jel¶ edény segítségével. A nyomást
az edényben található víz magasságával lehet beállítani. A tartálynyomást egy higanyos
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U-csöves manométerrel mértük. A tartályban elhelyezett szilikon cs®szakasz a falakba
épített csatlakozókon keresztül mipolán csövekhez csatlakozik. A cs®szakasz el®tt egy F
gömbcsap található. Ez egy töml®n keresztül csatlakozik az ivóvíz-hálózathoz. A gömbcsap
segítségével lehet beállítani a cs®szakaszon áthaladó térfogatáram nagyságát. A cs®szakasz
után található mipolán csövet adott H magasságban rögzítettük. Ez biztosít kell® statikus
nyomást a cs®szakasz végén, illetve így könnyebben elkerülhet® a rendszer felleveg®södése.
A cs®szakaszban fellép® nyomásesést fordított U-csöves vizes manométerrel mértük (M 2).
Az eszközre a kicsiny nyomáskülönbségek miatt volt szükség.
A mérés el®tt megbizonyosodtunk a rendszer tömítettségér®l, illetve légtelenítettük a
manométereket. A mérést nagy térfogatáram értékr®l indítottuk és a gömbcsap fokozatos
zárásával vettük fel a mérési pontokat. A cs®szakasz összenyomódásának els® jeléig igen
nagy lépésekben haladtunk, onnantól viszont apró lépésközt választottunk. Ez a feltétele
annak, hogy az úgynevezett instabil ágon is kell® mennyiség¶ mérési pont álljon rendelkezésre.
A mérést három különböz® tartálynyomás mellett ismételtük meg, az eredményeket a
5.13. ábra mutatja.

5.13. ábra. Nyomás a térfogatáram függvényében, három eltér® tartálynyomás esetén.
A mérési eredmények jellegre megegyeznek Conrad [18] eredményeivel. Kvantitatív
egyezést nem várhatunk, mert az általunk vizsgált szilikon cs®szakasz átmér®je és falvastagsága is eltér a Condrad-féle vizsgálatokban alkalmazott csövekét®l. A kapott görbék els®
látásra nehezen értelmezhet®k. Merevfalú cs®szakaszok esetén a nyomás és térfogatáram
közötti összefüggés parabolikus. Ezzel szemben a 5.13. ábrán látható jelleggörbék jelent®s
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mértékben eltérnek ett®l. Nagy térfogatáramok irányából indulva látható, hogy a térfogatáram csökkenésével együtt a cs®szakaszon mérhet® nyomáskülönbség is csökken. Egy
bizonyos térfogatáram elérése után azonban a nyomáskülönbség meredeken n®ni kezd. Ez
annak köszönhet®, hogy a tartálynyomás meghaladja a cs®szakaszban uralkodó nyomást,
ezért a cs® elkezd összenyomódni. Az összenyomódás miatt megn® az ellenállás, így adott
térfogatáram biztosításához n®nie kell a nyomáskülönbségnek. Ezt a szakaszt nevezzük
instabil ágnak. A térfogatáram további csökkentésével elérjük a nyomáskülönbség maximális értékét. Ebben a pontban a cs® már teljesen összenyomódott, az egymással szemben
található érfalak összeérnek. A térfogatáram csökkenésével innent®l kezdve már nem n®
jelent®sen a cs®szakasz ellenállása, emiatt a nyomáskülönbség meredeken esik. Összefoglalva kijelenthetjük, hogy a 5.13. ábra görbéi három részre bonthatók fel: egy meredek és
egy lapos cs®vezeték jelleggörbére (stabil ágak), melyeket egy instabil ág köt össze.

5.14. ábra. Nyomás a térfogatáram függvényében állandó tartálynyomás mellett fokozatosan növekv®, illetve csökken® térfogatáramokkal.
Külön méréssorozatot végeztünk el annak vizsgálatára, hogy fokozatosan növekv® térfogatáram mellett ugyanolyan görbék adódnak-e, mint csökken® térfogatáram esetén. Ehhez
a tartálynyomást beállítottuk egy adott értékre, a mérést pedig elvégeztük egyaránt csökken® és növekv® térfogatáramokkal. Az eredményeket a 5.14. ábra mutatja. Jól látható az
eltérés a két nyomásgörbe között. Az eltérés okának feltárása már nem képezi a jelen munka
részét, hanem kés®bbi kutatások alapját jelentheti. Célszer¶ megvizsgálni, hogy a kétdimenziós, illetve a háromdimenziós modellek alkalmazásával reprodukálható-e a jelenség. A
méréseket pedig meg kell ismételni úgy, hogy a mérési pontokban felvételt készítünk a cs®szakaszról. Továbbá érdemes eltér® tartálynyomások, illetve eltér® átmér®j¶ cs®szakaszok
esetén elvégezni a mérést és megvizsgálni, hogy ezek a változtatások miként befolyásolják
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a jelenséget.
5.2.2. Id®ben változó tartálynyomás
(vénás izompumpa modellezése)

A mér®berendezés eredeti célja a vénás izompumpa jelenség kísérleti modellezése. Ezekhez
a kísérletekhez id®ben változó tartálynyomásra van szükség. A vénás billenty¶k modellezéséhez pedig visszacsapó szelepeket kell alkalmazni. A szükséges méretben nem álltak
rendelkezésre kereskedelemben kapható visszacsapó szelepek, ezért azokat külön kellett
megtervezni és legyártatni. A visszacsapó szelep összeállítási rajza és fényképe a 5.15.
ábrán látható Az id®ben változó tartálynyomással kapcsolatos mérésekhez az 5.16. ábrán

(a)

(b)

5.15. ábra. Az id®ben változó tartálynyomással végrehajtott mérésekhez használt visszacsapó szelep összeállítási rajza (5.15(a)) és fényképe (5.15(b))
látható módon m¶szereztük fel a mér®berendezést.
A tartálynyomás szabályozásához a korábbiak során (5.2. fejezetben) ismertetett nyomásjel-generátort (P SG) alkalmaztuk. A mérések során szinuszosan változó nyomásjelet
hoztunk létre a tartályban, melynek frekvenciáját több lépésben változtattuk. A mérés során a vízzel telt T 1 jel¶ edényt kötöttük össze a V 1 jel¶ visszacsapó szeleppel. A folyadék
innen jut a szilikon cs®szakaszba, majd a V 2 jel¶ visszacsapó szelepen keresztül távozik
a rendszerb®l (K ). Fontos megjegyezni, hogy a T 1 edényben lev® víz felszíne, illetve a
kilépést jelöl® K pont azonos magasságban vannak, így nyugalmi állapotban nem alakul
ki áramlás. A T 1 edény nagy keresztmetszettel rendelkezik, így a vízszint változása közel
elhanyagolható a mérés ideje alatt. A pillanatnyi nyomást öt ponton mérjük a rendszerben
nyomástávadók felhasználásával (HBM P3MB 1[bar] nyomáshatárú abszolút nyomástávadók). A tartályban uralkodó pillanatnyi nyomást a CH2 jel¶ nyomástávadó, a szilikon cs®
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5.16. ábra. Mér®berendezés az id®ben változó tartálynyomásokkal történ® méréshez.
elején és végén fellép® statikus nyomást a CH1 és CH3 nyomástávadók rögzítik. További
két nyomástávadót helyeztünk el a V 1 visszacsapó szelep el®tt (CH0) és a V 2 visszacsapó
szelep után (CH4). Ezeket a nyomástávadókat kizárólag a visszacsapó szelepek vizsgálata miatt végrehajtott mérésekhez használtuk. A cs®szakasz periodikus összenyomódását
nagysebesség¶ kamerával (típus: LaVision Imager Compact) rögzítettük (CAM ). A mérések közben három számítógépet használtunk a berendezések vezérléséhez és az adatok
eltárolásához. Az els® számítógépen tároltuk a nyomástávadók jeleit, illetve a kamera által kibocsátott triggerjelet. A második gép egy Labview program segítségével vezérelte a
nyomásjelgenerátort. A harmadik számítógépen a kamera által készített nagymennyiség¶
képadatot tárolta.
Mérés közben a nyomásjel-generátor által a tartályban létrehozott periodikus nyomásváltozásnak köszönhet®en a szilikon cs®szakasz ismételten összenyomódik és elernyed.
Összenyomódás közben a cs®ben lev® folyadék kiprésel®dik. A visszacsapószelepek következtében azonban csak egy irányban jöhet létre áramlás, a T 1 tartály irányában található
szelep ugyanis lezár. Az elernyedési szakasz alatt a cs®szakaszba beáramlik a folyadék ekkor a T 1 tartály irányában elhelyezett visszacsapó szelep nyit, a K pont felé található
szelep pedig lezár. Ennek következtében ekkor sem lép fel visszaáramlás a rendszerben. A
berendezés egy volumetrikus szivattyú mintájára m¶ködik, szakaszosan szállítja a folyadékot. Az els® mérési sorozat során köbözéssel mértük a térfogatáramot, ezzel azonban csak
az átlagos térfogatáram/áramlási sebesség értékét lehet meghatározni. A kés®bbiek során
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kifejlesztettünk egy id®ben változó térfogatáram mérésére alkalmas berendezést. Ennek
ismertetésére a kés®bbiekben kerítünk sort.
A nyomástávadók jelét, illetve a kamera triggerjelét egy HBM Spider8 típusú adatgy¶jt® berendezéssel rögzítettük 1200 Hz -es mintavételi frekvenciával. A kamerával másodpercenként 40 szürkeárnyalatos felvételt készítettünk a LED-ek segítségével megfelel®en
megvilágított cs®szakaszról. Az els® mérési sorozatban 0, 5 Hz -es frekvenciára állítottuk
a nyomásjelgenerátor által létrehozott szinuszos nyomásjel frekvenciáját. Ebben a mérési
sorozatban a tartálynyomást, illetve a cs®szakasz elején és végén mérhet® statikus nyomásokat vettük gyelembe és hasonlítottuk össze a cs® összenyomódásának mértékével. Ez
utóbbi paramétert a kamerával készített felvételek alapján lehet meghatározni. Ehhez a
képeket Matlab R környezetben dolgoztuk fel. Els® lépésben a kamera triggerjele alapján
id®ben hozzárendeltük a felvételeket a nyomásgörbékhez. Az egyes képkockák felbontása
640x480 pixel, minden pixelt az intenzitás értéke (avagy színindexe) jellemzi - ez az érték
zérus (fekete) és 2500 (fehér) között változik. Az összenyomódás mértékének megállapításához szükség van a szilikon cs® és a tartályt kitölt® víz közötti határvonal meghatározására.
Erre a célra egy egyszer¶ élkeres® algoritmust készítettünk: a cs®szakasz tengelyére mer®legesen felvettük az intenzitásgörbéket, majd pedig numerikus deriválással meghatároztuk
az intenzitásgörbék gradiensét. A 5.17. ábrán látható egy adott képkocka esetén kirajzolt
intenzitásgörbe, illetve az élkeres® algoritmus által megtalált határvonalak.

5.17. ábra. A cs®szakasz tengelyére mer®legesen felvett intenzitásgörbe. Piros pontok
jelölik az élkeres® algoritmus által megtalált határvonalakat.
Az intenzitásgörbékben akkor várhatók nagy gradiensek, amikor a színindexben éles átmenetet tapasztalunk. Ilyen éles átmenetet jelent többek között a cs®fal és az ®t körülvev®
víz közötti átmenet. Emiatt azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a cs® széle a legnagyobb
gradiens értékeknél található. A szélek meghatározása után a cs®szakasz összenyomódásá64

nak mértéke közvetlenül számolható. Ahhoz, hogy pixel helyett milliméterben kapjuk meg
az értékeket, kalibrációs folyamatot hajtottunk végre. Lemértük a cs®szakasz átmér®jét
terheletlen állapotban és ezzel egyid®ben felvételt is készítettünk róla. A mérés és a felvétel
összerendelésével megállapítottuk a méret és a pixelek közötti összefüggést.
A 5.18(a). ábrában látható a mért tartálynyomás (pe ), illetve a cs® elejénél (p1 ) és
végénél (p2 ) mért statikus nyomás az id® függvényében. Az ábra túlterheltségét elkerülend®
az összenyomódás mértékét az id® függvényében külön ábrázoltuk (5.18(b). ábra).
A diagramokból látszik, ahogy a tartályban változó nyomás periodikusan összenyomja
a szilikon csövet. A nyomáscsúcsok és az összenyomódás maximumok (a 5.18(b) görbe
lokális minimum értékei) között fáziskésés tapasztalható. Ezt a jelenséget feltehet®leg a
szilikon cs®fal tehetetlensége, illetve a rendszerben megmaradt apró légbuborékok csillapító
hatása okozza. A cs®szakasz elején és végén mért nyomásjelek között tapasztalható eltérés
annak köszönhet®, hogy cs®fal inhomogenitása miatt az összenyomódás nem szimmetrikus a cs® felez®pontjába vett metsz®síkra. A nyomásgörbéken meggyelhet® továbbá a
nyomásjel-generátorral beállított 0, 5 Hz -es frekvencia. A cs®szakasz elejére és végére elhelyezett nyomástávadók értelemszer¶en nincsenek azonos szinten a tartálynyomást rögzít®
nyomástávadóval, az ebb®l adódó hidrosztatikus nyomáskülönbséget azonban korrigáltuk
(a tartálynyomást a szilikon cs®szakasz szintjére számoltuk át). A köbözéssel mért átla-ra adódott. Amennyiben a cs® tökéletesen összenyomódna (azaz
gos térfogatáram 2, 0 ml
s
elméleti térfogatáramot
a keresztmetszet a teljes hosszában zérus lenne), akkor 4, 5 ml
s
kapnánk. Ebb®l adódik, hogy a folyadékszállítás átlagos hatékonysága a mérés során 44
százalék körül mozgott.
A 5.18(a). ábrán a szilikon cs®szakasz elején és végén mért nyomásjeleken a nyomáscsúcsok el®tt rendre megjelenik egy zavarás. A kés®bbi mérések során azt tapasztaltuk, hogy a
visszacsapó szelepekben található acélgolyó gondos rozsdamentesítésével csökkennek ezek
a zavarások. A következ® lépésben ezért alaposabb vizsgálatnak vetettük alá a visszacsapó
szelepek m¶ködését.
Az újabb méréshez ezért mind az öt nyomástávadó jelét felhasználtuk, ellenben eltekintettünk a kamerázástól - erre a visszacsapó szelepek vizsgálatához nincs szükség. A
nagyfrekvenciás kamera mell®zése miatt a mintavételezési frekvenciát 50 Hz -re lehetett
csökkenteni. Az el®z® mérésekhez hasonlóan a nyomásjel-generátort 0, 5 Hz -es frekvenciára állítottuk be. A további paraméterek megegyeztek a korábbi méréssel. A V 1 jel¶
visszacsapó szelephez tartozó nyomásjeleket a 5.19(a). ábrán, a V 2 jel¶ visszacsapó szelephez tartozó nyomásjeleket pedig a 5.19(b). ábrán mutatjuk be.
A visszacsapószelepek m¶ködésére a 5.19. ábrán látható nyomáslefutásokból lehet következtetni. A V 1 visszacsapó szelepet a T 1 edény és a tartály közé építettük be. Az
edényben található víz hidrosztatikus nyomást hoz létre a V 1 szelep el®tt.
A cs®szakasz összenyomódásakor megn® a csövön belüli nyomás. Amint ez a nyomás
meghaladja a hidrosztatikus nyomás értékét, a V 1 szelep bezárul (ez látható a 5.19(a).
ábrán ∼ 1.4 másodpercnél). A zárás következtében nyomáshullám jön létre a V 1 szelep és
a T 1 edény között. Ez az oka annak a nyomáslengésnek, amely 1.5 és 2 másodperc között
gyelhet® meg. Ahogy a szilikon cs® újból elkezd kitágulni, a benne fellép® nyomás csökken.
Amint ez a bels® nyomás a hidrosztatikus nyomás értéke alá csökken, a V 1 szelep újból
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(a)

(b)

5.18. ábra. A tartálynyomás (pe) és a szilikon cs®szakasz elején (p1) és végén (p2) mérhet® nyomások (5.18(a)), illetve a cs®szakasz összenyomódásának mértéke (5.18(b)) az id®
függvényében
kinyit. Az edényb®l víz folyik a cs®be, ami nyomáskülönbséget okoz a szelepen (∼ 2.2 s
és 3.4 s között). A V 2 szelep éppen ezzel ellenkez® periódusban m¶ködik (lásd a 5.19(b).
ábrát). A szilikon cs®szakasz összenyomódásakor a növekv® bels® nyomás hatására kinyílik
a V 2 szelep (∼ 1.4 s). A cs®szakaszból kipréselt víz átfolyik a szelepen egészen addig,
amíg a bels® nyomás meghaladja a V 2 szelepet követ®en uralkodó hidrosztatikus nyomást.
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(a)

(b)

5.19. ábra. nyomásjel a V 1 visszacsapó szelep el®tt (Channel 0) és a szelepet követ®en
(Channel 1) 5.19(a); illetve a V 2 visszacsapó szelep el®tt (Channel 3) és a szelepet követ®en
(Channel 4) 5.19(b)
Nagyjából 2.2 s-nál a bels® nyomás a hidrosztatikus nyomás alá csökken, így a V 2 szelep
bezár. Egy rövid tranziens szakaszt követ®en a szelep utáni nyomás konstans marad. Ezzel
szemben a szelep el®tt tovább csökken a nyomás, ahogy a szilikon cs® kitágul. Ez az állapot
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egészen ∼ 3.4 s-ig tart, ahol a V 2 szelep ismét kinyit. Ennél a visszacsapó szelepnél nem
lépnek fel nyomáslengések.
A második mérési sorozatból egyrészt magyarázatot kaptunk a 5.18(a) ábra nyomásgörbéin fellép® zavarásokra, másrészt pedig megbizonyosodhattunk a visszacsapó szelepek
megfelel® m¶ködésér®l. A mért nyomásgörbék elemzésével nyomon lehet követni az egyes
m¶ködési periódusokat.
A vénás izompumpát modellez® mér®berendezésben a nyomások mérésén kívül szükség
lenne az instacionárius térfogatáram mérésére. Ennek megvalósítását a kicsiny átmér®,
illetve a kis térfogatáram nehezíti. Léteznek ultrahangos megoldások, amelyek alkalmazásával igen pontosan mérhet® a térfogatáram ebben a mérettartományban. Egy ilyen
mér®berendezés beszerzése azonban meghaladja a jelen kutatás költségkereteit. Emiatt
alternatív megoldások kifejlesztésére van szükség. A harmadik mérési sorozatban ezért egy
instacionárius térfogatáram mérésére alkalmas eszközt teszteltünk.

5.20. ábra. Térfogatáram az id® függvényében. A kék görbe a mért jel, a piros görbe pedig
egy alulátereszt® sz¶r®vel kapott eredmény.
A mérési elv a következ®: egy edénybe felfogjuk a mér®berendezésb®l kilép® térfogatáramot, egy mérlegcella alkalmazásával pedig folytonosan rögzítjük az edénybe felfogott
víz tömegét. A kis térfogatáram következtében olyan mérlegcellára volt szükség, amely
milligrammos pontossággal és megfelel®en nagy mintavételezési frekvenciával rendelkezik.
Ehhez a cellához azonban a mérésadatgy¶jt® berendezés (Spider8) 16 bites felbontása már
nem volt elegend®. A méréseinkhez emiatt egy 24 bites felbontással rendelkez® adatgy¶jt®
berendezést (QuantumX) használtunk. A mérlegcella által szolgáltatott jel azonban - a
nagy érzékenységnek köszönhet®en - zajjal terhelt. A mérés során igyekeztünk kisz¶rni
a zavarások jelent®s részét (adatkábelek árnyékolása, rezgésmentes környezet), azonban ez
csak részben orvosolta a problémát. A zavarások jelent®s része nagyfrekvenciás tartomány68

ban jelent meg, ezért a jelfeldolgozás során egy alulátereszt® sz¶r®t alkalmaztunk. Mivel
a mérés során a nyomásjel-generátort 0, 5 Hz -es frekvenciára állítottuk be, ezért a gerjesztési frekvencia tízszeresénél, tehát az 5, 0 Hz -nél nagyobb frekvenciájú komponenseket
kisz¶rtük a jelb®l. Feltételeztük, hogy ezzel a beállítással csak a zavarokat sz¶rjük és nem
veszítünk a jel információ tartalmából. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a mérleg a periodikusan érkez® folyadéksugár hatására leng®rendszerként viselkedik. A kialakuló lengések
megjelennek a tömeg id®jelben. Ezeket a lengéseket a jöv®ben kisz¶rhetjük, amennyiben a
válaszjelb®l (mért tömeg id®jel) a leng®rendszer ismeretében meghatározzuk a gerjesztést
(beérkez® folyadék tömege az id® függvényében).
A megsz¶rt tömeg id®jelb®l numerikus deriválással kaphatjuk meg a tömegáram id®jelet. Mivel a víz s¶r¶sége ismert, ezért a tömegáramból közvetlenül számítható a térfogatáram id®jel. A mérés során rögzített térfogatáram id®jelet mutatja a 5.20. ábra.
A grakonon jól láthatók az egyes összenyomódási és elernyedési periódusok. Az összenyomódási szakasz alatt történik folyadékszállítás, míg az elernyedési szakaszban zérus a
kilép® térfogatáram, a szilikon cs®szakasz ekkor telít®dik vízzel. A mért térfogatáram id®jel hasonlóságot mutat egy térfogatkiszorításos elven m¶köd® áramlástechnikai gép (pl.
búvárdugattyús szivattyú) m¶ködésével. Kijelenthetjük, hogy a vénás izompumpa egy
volumetrikus gép mintájára m¶ködik, a mér®berendezés segítségével pedig meg tudtuk
határozni a vénás izompumpa zikai modelljének a szállítási diagramját.
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6. fejezet
Kapcsolt szimulációk (FSI)
A 3. fejezetben ismertetett egydimenziós modell alkalmas arra, hogy képet kapjunk az
érhálózatban kialakuló nyomás- és sebességviszonyokról. A modell el®nyeit és hátrányait,
elhanyagolásait a korábbiak során ismertettük. Az egyik fontos korlátozás, hogy a vizsgálatainkat egy dimenzióra korlátoztuk. Ezzel kizárólag az axiális sebességkomponens számítását végezzük el, nincsenek információink a tangenciális, illetve radiális komponensekr®l.
Lehet®ségünk van háromdimenziós CFD számítások elvégzésére is, ezt azonban a fokozott
számításigény miatt nem alkalmazhatjuk a teljes érhálózatra, csupán egy érszakaszt vagy
elágazást lehet számolni. Ráadásul a CFD számításokkal nem tudjuk gyelembe venni az
érfali deformációt, mivel az áramlási tartomány változatlan marad a teljes számítás alatt.
Ez utóbbi probléma kiküszöböléséhez kapcsolt szimulációkat kell végezni. A kapcsolt
szimulációknak számos változata létezik, attól függ®en, hogy milyen tereket csatolunk egymáshoz. Jelen esetben olyan programra van szükség, amelynek segítségével az áramlási
térhez lehet egy- vagy több szilárd testet kapcsolni. A vizsgálatainknál a szilárd testet az
érfal jelenti.
A kapcsolt szimulációkkal kapcsolatos kutatásokat a Karlsruhei M¶szaki Egyetemen
(Technische Universität Karlsruhe, 2008-tól Karlsruhe Institute of Technology) végeztem
az Áramlástechnikai Gépek Tanszéken (Fachgebiet Strömungsmaschinen). A kutatásom
célja egy olyan kapcsolt szimulációs algoritmus kifejlesztése volt, melynek alkalmazásával lehetséges az artériás és a vénás érszakaszokban kialakuló áramlások vizsgálata a fal
tágulásának gyelembevételével.

6.1. FSI modul felépítése
A kapcsolt szimulációkat alapvet®en két csoportra lehet osztani: az egyik csoportot alkotják a monolitikus szimulációk. Ebben az esetben az áramlási teret és a szilárd test
mozgását leíró egyenleteket szimultán oldják meg egységesített algoritmus alkalmazásával.
Ilyenkor az áramlási tér és a szilárd test közös teret alkot, így a választott diszkretizációs
módszer (a numerikus háló) is azonos mindkét térre. A hátránya ezeknek a módszereknek,
hogy bonyolult és er®forrásigényes numerikus algoritmusok szükségesek hozzájuk, illetve a
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közös háló miatt kompromisszumokra van szükség a numerikus háló felépítésénél. A másik
csoportba tartoznak az úgynevezett partícionált szimulációk. Ebben az esetben különálló algoritmusokat alkalmazunk - az áramlási teret CFD szoftverrel, a szilárd testet pedig
végeselemes szoftverrel oldjuk meg. A két programot egy csatolófelületen keresztül kell
egymáshoz illeszteni. A partícionált módszer el®nye, hogy az egyes terekhez tartozó numerikus algoritmusok rendelkezésre állnak, ráadásul eltér® numerikus hálót illeszthetünk
az áramlási térhez és a szilárd testhez. A módszer hátránya viszont, hogy az áramlási tér
és a szilárd test határfelületén er®ket és elmozdulásokat kell átadni a programok között eltér® háló esetén ez azonban nem triviális feladat. A 6.1 ábra egy olyan esetet demonstrál, ahol a CFD strukturált hálója csatlakozik egy struktúrálatlan végeselem hálóhoz. A
két háló csomópontjai nem illeszkednek egymásra (angolul "non-matching grids"), emiatt
interpolációra van szükség. Ez pontatlanságokhoz vezethet, emiatt a partícionált kapcsolt
szimulációknál a legf®bb hangsúly az interpolációs módszerekre helyez®dik.

6.1. ábra. Eltér® hálók ("non-matching grids") az áramlási tér és a szilárd test határfelületén (Gilde [26])
A kutatás során egy már rendelkezésre álló CFD szoftvert kellett összekapcsolni egy
végeselem programmal. A CFD szoftver a TU Karlsruhe - KIT Fachgebiet Strömungsmaschinen által kifejlesztett, nyílt forráskóddal rendelkez® SPARC c algoritmus. A szoftver parallelizált, kompresszibilis számításokat tesz lehet®vé turbulenciamodellek (RANS,
URANS) vagy pedig nagyörvényszimulációs (LES) módszerek alkalmazásával. A szoftver
részletes ismertetése megtalálható Magagnato [52] munkájában.
A megfelel® végeselemes szoftver kiválasztása külön megfontolásokat igényelt. Az egyik
legf®bb szempont, hogy nyílt forráskóddal kell rendelkeznie. A kapcsolt szimulációk megvalósításához végül a Bayreuthi Egyetem (Universität Bayreuth) Mérnöki Tervezés és CAD
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Tanszéke által kifejlesztett Z88 c végeselemes szoftvert haszáltuk fel. A program részletes
ismertet®je megtalálható Rieg [72] munkájában.
Fontos kiemelni, hogy a SPARC c megoldó kizárólag blokk-strukturált, hatoldalú hasábokból (hexaéder) felépített numerikus hálót képes kezelni. Ezzel szemben a Z88 c struktúrálatlan hálókkal m¶ködik. Ezen belül a kapcsolt szimulációkhoz a tetraéderekb®l felépített hálók bizonyultak a legalkalmasabbaknak. Mindez azt jelenti, hogy a folyadék-szilárd
határfelületen (a kés®bbiekben csak határfelület) a hexaéderekb®l felépített hálót kell a
tetraéderekb®l álló végeselem hálóhoz kapcsolni.
A kapcsolt szimuláció megvalósítását biztosító algoritmusnak három feladatot kell ellátnia: a kapcsolt szimuláció folyamatainak vezérlése, adatcsere az áramlási tér és a szilárd
testek között, illetve a CFD háló frissítése a szilárd testek új pozíciója alapján. Egy tipikus
kapcsolt számítás blokkdiagramja látható a 6.2 ábrán.
A létrehozott kapcsoló algoritmus egyaránt képes stacionárius, illetve instacionárius
kapcsolt számítások végrehajtására. A 6.2 ábrán egy instacionárius számítás sémája látható, ezen belül pontozott vonal mutatja a stacionárius részt. Egy stacionárius kapcsolt szimulációhoz els® lépésben egy stacionárius CFD számítást indítunk. A megadott
konvergencia-kritérium elérése után a határfelületen az áramlási térb®l adódó er®ket átadjuk a szilárd test végeselem hálójára, majd meghatározzuk a deformációkat. Ezután a
CFD hálót hozzáillesztjük a merev test új pozíciójához, majd pedig egy újabb stacionárius
CFD számítást indítunk. Ezt az eljárást az egyensúlyi helyzet eléréséig ismételjük.
Instacionárius kapcsolt számítások esetén az el®z® sémára támaszkodva implicit módszert fejlesztettünk ki. Egy id®lépésen belül úgynevezett bels® iterációkat hajtunk végre
egy kváziegyensúlyi állapot eléréséig. Ezt követ®en lép tovább a program a következ®
id®lépésre.
Az instabilitások elkerüléséhez relaxációs eljárást építettünk be, amely a fellép® deformációkat csillapítja az egyes bels® iterációk között.

6.2. Interpolációs módszerek
A 6.1. fejezetben már megemlítettük az interpolációs módszerek fontosságát a határfelületen szükséges adatátvitel miatt. Amennyiben az áramlási teret és a szilárd testeket azonos
numerikus hálóval látnánk el, nem lenne szükség interpolációra, mivel a hálók tökéletesen
illeszkednének egymáshoz a határfelületen. Azonban az áramlási térhez rendre eltér® típusú numerikus hálót célszer¶ alkalmazni, mint a szilárd testekhez deniált végeselem hálók.
A partícionált módszerek el®nye éppen az, hogy lehet®vé teszi az eltér® rácsok alkalmazását. Emiatt szükséges olyan interpolációs módszerek kifejlesztése, amelyek lehet®ség szerint
minél kisebb pontatlansággal biztosítják a határfelületen történ® adatcserét.
Alapvet®en kétfajta adatot kell kicserélni a határfelületen keresztül. El®ször is az áramlási térben kiszámolt nyomásokból és csúsztatófeszültségekb®l kell meghatározni a szilárd
testek felületén ébred® er®ket és át kell ®ket adni peremfeltételként a szilárd testre. A
végeselemes program által kiszámolt deformációkat pedig vissza kell juttatni az áramlási
térbe ahhoz, hogy a CFD rácsot igazítani lehessen a határfelület új pozíciójához. A kétfaj72

6.2. ábra. Stacionárius és instacionárius kapcsolt szimulációk blokkdiagramja
ta adatcseréhez eltér® interpolációs módszerre van szükség, ezeket mutatjuk be a következ®
alfejezetekben.
6.2.1. Konzervatív interpoláció

A SPARC c CFD megoldó program a rácspontok által alkotott cellák középpontjában tárolja a változókat. Tehát els® lépésben ezeket a változókat kell a határfelületen található CFD
rácspontokba, illetve a cellafelületek középpontjára interpolálni. Ehhez egy közönséges lineáris interpoláció is alkalmazható, megfelel®en s¶r¶ hálók esetén ez nem vezet pontatlan73

sághoz. Elegend® a tárolt nyomás- és csúsztatófeszültség értékekre elvégezni a m¶veletet,
hiszen ezekre az adatokra van szükség az áramlási eredet¶ er®k meghatározásához. Az
interpolációs módszerrel szemben támasztott legfontosabb követelmény a konzervatív tulajdonság teljesülése: pontosan annyi er®nek kell megérkezni a szilárd testekre, amennyit
az áramlási oldalról feladtunk. További követelmény, hogy az átadott er®k eloszlásának
meg kell egyeznie az eredeti, az áramlási térben tapasztalható er®eloszlással.
A konzervatív interpoláció elterjedt módszer a kapcsolt szimulációk területén. Többek között Lesoinne [50], illetve Glück [27] is ezt a módszert alkalmazza a számításaihoz.
Alapvet® el®nye az, hogy - mint ahogyan arra az elnevezés is utal - biztosítja az er®tér
konzervativitását. Ez azt jelenti, hogy a határfelületen megegyezik egymással az áramlási
térben összegzett er®k és a szilárd testen összegzett er®k értéke:
ns
X

F s,j =

nf
X

F f,i

(6.1)

i=1

j=1

A fenti egyenletben F s,j er® vektor a szilárd testhez tartozó végeselem háló j pontjában,
F f,i pedig er® vektor az áramlási térhez tartozó rács i pontjában (lásd 6.3. ábra).

6.3. ábra. Er®k átvitele a végeselem hálóra konzervatív interpoláció alkalmazásával
ns a határfelületen található végeselem rácspontok száma, míg nf a határfelületen le-

v® er® átadási pontok száma. Itt meg kell említeni, hogy az áramlási eredet¶ er®ket a
CFD háló határfelülethez kapcsolódó felületi elemeinek középpontjában számítjuk. Ezek
lesznek az er®átadási pontok. Az er®k meghatározásához az úgynevezett feszültségtenzort
használjuk:
F f,i = σ f,i · Ai
(6.2)
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σ f,i az i-edik er®átadási pontban számolt feszültségtenzor. A tenzorban szerepl® nyo-

másokat és csúsztatófeszültségeket a SPARC c program minden rácspontra kiszámítja és
eltárolja a cella középpontjában, így ezek rendelkezésre állnak a CFD számítás során.
Az F f,i er®vektorok kiszámítása után meg kell találni a végeselem hálónak azt a felületelemét, amely tartalmazza az i pontot. Ehhez egy úgynevezett legközelebbi szomszédkeres® (nearest-neighborhood search) algoritmust kell végrehajtani. A szakirodalom többféle
módszert ismertet a probléma kezelésére, azonban ezek csak korlátozottan alkalmazhatók a
jelen feladatra. Emiatt egy saját algoritmust fejlesztettünk ki, ennek részletes ismertetése
megtalálható Bárdossy [7] diplomamunkájában. Az algoritmus minden egyes i er®átadási
ponthoz hozzárendeli a végeselem háló egyik felületi elemét - ez a jelenlegi konguráció
szerint háromszögelem. Ez egyben azt is jelenti, hogy az i ponthoz tartozó er®vektort is
hozzárendeljük az adott háromszög elemhez. A következ® feladat ennek az er®vektornak a
szétosztása a háromszöget alkotó három csúcspont között. Ehhez úgynevezett alakfüggvényeket használunk:
ne

F es,r

=

f
X

Nre (ξi , ηi ) · F f,i

(6.3)

i=1

A fenti összefüggést a következ®képpen lehet értelmezni: a határfelületen található végeselemes rácspontok közül az r-edik rácspontban határozzuk meg az er®vektort. Ehhez az
összes olyan végeselemes felületi elemb®l (a mi esetünkben háromszögb®l) össze kell gy¶jteni az er®ket, amelyekhez az r rácspont hozzátartozik. A (6.3) összefüggésben az e jel¶
háromszögelemb®l származó er®hányadot határozzuk meg. nef az e elemben található er®átadási pontok száma. Az N e elemi alakfüggvény értéke pedig függ a lokális koordinátáktól
(ξi , ηi ).
A konzervatív interpolációs módszerrel igen jó eredmények érhet®k el, amennyiben a
CFD háló nomabb, mint a végeselem háló. Ebben az esetben ugyanis egy végeselemes háromszög elem több er®átviteli pontot is tartalmaz, így a szilárd testekre számított
er®eloszlás egyenletes lesz és megfelel az áramlási térben számolt er®eloszlásnak. Ellenkez® esetben (durva CFD háló, nom végeselem háló) el®fordulhat, hogy több végeselemes
háromszögre nem jut er®átviteli pont. Ennek következtében az áramlási térben számolt
er®eloszlás torzulhat az interpoláció végrehajtása után. S®t, olyan is el®fordulhat, hogy a
határfelületen elhelyezked® bizonyos végeselem rácspontokhoz a módszer egyáltalán nem
rendel hozzá er®ket. Egy ilyen torz er®eloszlást mutat a 6.4 ábra. Ebben az esetben a határfelület áramlási oldalán egyenletes er®eloszlást írtunk el®. Az ábrán szerepl® er®eloszlás
az interpoláció végrehajtása után a szilárd test felületén lép fel.
Az esetek többségében a CFD háló nomabb a végeselem hálónál - a szakirodalomban is
f®leg ilyen számításokkal találkozhatunk (Farhat et al.[21]). Ez egyrészt annak köszönhet®,
hogy általánosságban is sokkal igényesebb numerikus hálót igényelnek a CFD számítások,
mint a végeselem számítások. Másrészt pedig a szilárd testek mentén kialakuló határréteg
megfelel® felbontásához s¶ríteni kell a CFD hálót. Ez egyben azt is jelenti, hogy teljesül a
konzervatív interpoláció alkalmazhatóságához szükséges feltétel.
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6.4. ábra. Torz er®eloszlás konzervatív interpolációs módszer használatával

6.5. ábra. z irányban nyújtott cellák a CFD hálóban
Ugyanakkor a kapcsolt számítások tesztelésénél azt tapasztaltuk, hogy el®fordulnak
olyan esetek is, amikor a tér egyik irányában durvább az áramlási tér hálója a szilárd testre
deniált végeselem hálónál. Ilyen eset áll el® például akkor, ha egy henger körüli áramlást
vizsgálunk három dimenzióban. Ekkor ugyanis a henger tengelyével megegyez® irányban
(z irány) nincs szükség a CFD háló bes¶rítésére, hiszen ebben az irányban nem várhatók
jelent®s változások a nyomás- illetve sebességtérben (lásd 6.5. ábra). Ennek következtében
azonban lesznek olyan végeselem háromszög elemek, amelyekhez nem tartoznak er®átadási
pontok. Az el®z®ekben leírtaknak megfelel®en emiatt kialakul a 6.4 ábrán bemutatott torz
er®eloszlás. Az ábrán látszik, hogy egy z irányban csíkozott er®eloszlást kapunk az el®írt
egyenletes er®eloszlás helyett.
A probléma egyik megoldása a CFD háló z irányú bes¶rítése. Mivel blokk-strukturált
hálót alkalmazunk, ezért kétszeres bes¶rítés esetén a cellaszám is a kétszeresére növekszik.
Ez jelent®s mértékben megnöveli a számítási igényt, ráadásul a torz er®eloszlás elkerüléséhez sokszoros s¶rítésre lenne szükség. Egy másik lehet®ség az er®átadási pontok számának
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megnövelése. Ehhez a határfelületen található CFD cellák felületét osztjuk fel több részre.
A CFD cellák felületét négyszögek alkotják, ezeket bontjuk fel négy darab háromszögre.
Minden háromszög súlypontjában deniálunk egy-egy er®átadási pontot (lásd 6.6. ábrát).

6.6. ábra. Er®átadási pontok számának megnövelése a CFD cellák felületének felosztásával
Ezzel megnégyszerezzük az er®átadási pontok számát. A számítások azonban azt mutatták, hogy még ekkor is jelent®s mértékben be kell s¶ríteni a CFD hálót az egyenletes
er®eloszlás eléréséhez. A probléma megoldását egy eltér® interpolációs módszer alkalmazásával érhetjük el.
6.2.2. Alternatív interpoláció

Az új interpolációs módszer (alternatív interpoláció) kifejlesztésénél abból indultunk ki,
hogy az er®k átadásánál mindig a nomabb háló alapján kell meghatározni az er®átadási
pontokat. Mivel a jelen problémában a végeselem háló s¶r¶bb, ezért a határfelületen
található háromszögelemek súlypontjai lesznek az er®átadási pontok. Ebben az esetben
ezekhez a pontokhoz kell megkeresni a hozzájuk tartozó CFD cella felületét. Ehhez az
el®z® fejezetben ismertetett legközelebbi szomszédkeres® algoritmust használjuk fel azzal
a különbséggel, hogy itt minden egyes végeselem háromszöghöz hozzárendelünk egy CFD
hálóhoz tartozó négyszögelemet. A négyszögelem középpontjában (súlypontjában), illetve
a négy csúcspontjában meghatározhatóak a nyomások és a csúsztatófeszültségek (lásd 6.2.1.
fejezet). A csúcspontok és a súlypont felhasználásával négy háromszögre osztjuk fel a CFD
cella felületét (lásd 6.7. ábra).
Ezekután a szilárd testhez tartozó háromszögelem súlypontjában az alábbi módon számítható ki a feszültségtenzor:
σ es

=

3
X

Nke (ξs , ηs ) · σ k

(6.4)

k=1

A fenti egyenletben σ k a feszültségtenzor a CFD elem egyes rácspontjaiban, illetve a
súlypontban (k = 1, 2, 3). Nke elemi alakfüggvény meghatározásához ugyanazt a módszert
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6.7. ábra. Er®k átvitele a végeselem hálóra alternatív interpolációs módszer alkalmazásával
alkalmazzuk, mint a 6.2.1 fejezetben. A fenti lépés végrehajtásával az egyes háromszög
elemek súlypontjában rendelkezésre állnak a feszültségtenzorok. Az elemi felületvektor
segítségével innen már számítható az r végeselem csomópontra jutó er®hányad:
1
F er = σ es Ae
3

(6.5)

ahol Ae az adott végeselemes háromszög elemi felületvektora. Az alternatív interpoláció
el®nye, hogy a határfelületen minden egyes végeselem csomóponthoz er®t rendelünk hozzá,
így nem alakul ki torz er®eloszlás. A 6.8. ábra mutatja az alternatív interpolációval végzett
számítás során kapott er®eloszlást. Jól látszik, hogy az eloszlás sokkal egyenletesebb, mint
a konzervatív interpoláció esetén.

6.8. ábra. Egyenletes er®eloszlás alternatív interpolációs módszer használatával
Az alternatív interpolációs módszer azonban nem garantálja a konzervativitást. A próbaszámítások során ezért komponensenként (Fx , Fy , Fz ) kiszámoltuk az áramlási oldalon
feladott és a szilárd testre átadott er®k abszolút értékének összegét, illetve a két összeg közötti eltérést. A számítások során az eltérés átlagosan 0, 8% körül alakult. Annak ellenére,
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hogy a konzervatív interpolációs módszer garantálja a konzervativitást, a számításokban
mégis egy 0, 6% körüli eltérést tapasztaltunk. Ezekszerint a konzervativitás biztosítása
szempontjából nincs jelent®s különbség a két interpolációs módszer között.
Mindezek azt mutatják, hogy az alternatív interpolációs módszer használata el®nyös az
olyan esetekben, ahol a végeselem háló s¶r¶bb a CFD hálónál.

6.3. Hálómozgatás
Az áramlási eredet¶ er®k átvitele után a végeselem program kiszámítja a szilárd test deformációját és ezzel együtt új pozícióját. Ehhez az új helyzethez kell hozzáigazítani a
CFD hálót. Els® lépésben a határfelületen elhelyezked® CFD rácspontokat kell elmozdítani, amihez a Glück [27] által is alkalmazott bilineáris interpolációs eljárást használjuk
fel. Ehhez minden egyes határfelületen lev® végeselemes csomóponthoz meg kell keresni
a legközelebbi, határfelületen elhelyezked® CFD csomópontot. A feladatra ismét felhasználhatjuk a legközelebbi szomszédkeres® algoritmust. Ezután az alábbi összefüggés szerint
határozhatjuk meg az i-edik CFD csomópont elmozdulását:
∆xf,i =

3
X

Nre (ξi , ηi ) us,r

(6.6)

r=1

Az elemi alakfüggvények (N e ) számítása megegyezik a 6.2.1 fejezetben leírtakéval. Az
eljárás során az összes határfelületen elhelyezked® CFD rácsponthoz megtörténik az elmozdulás vektorok kiszámítása és ezzel együtt a rácspontok hozzáillesztése a határfelület új
helyzetéhez. Következ® lépésben a blokk-strukturált CFD háló bels® pontjainak pozícióját
kell hozzáigazítani a szilárd test új helyzetéhez. Ezzel kapcsolatban két fontos követelménynek kell teljesülnie. Az egyik, hogy nem alakulhat ki torz háló, ami megakadályozná
a számítás folytatását. A másik elvárás, hogy a hálómozgatás során az eredetileg deniált ponteloszlások ne sérüljenek - például a határrétegekre bes¶rített háló ne "híguljon"
fel. A hálómozgató algoritmus programozásánál gyelembe kellett venni továbbá, hogy a
kapcsolt számítások több processzormagon is futtathatók legyenek, így az egyes blokkok
más-más processzorhoz tartozzanak. A CFD háló frissítését emiatt blokkról blokkra kell
elvégezni. El®ször a blokkokat határoló hat felületen található csomópontok új pozícióját kell meghatározni. Ahhoz, hogy elkerüljük a már frissített elmozdulások felülírását,
megfelel® frissítési sorrendet kell meghatározni a blokkok között. Els® lépésben kizárólag
azokat a blokkokat frissítjük, amelyek legalább egy határfelülettel kapcsolódnak egy szilárd
testhez. Ezeket a blokkokat "els® generációs" blokkoknak nevezzük. A következ® lépésben
olyan blokkokat frissítünk, amelyek legalább egy felületükkel kapcsolódnak egy "els® generációs" blokkhoz. Ezek a "második generációs" blokkok. Az eljárást egészen a negyedik
generációig kell folytatni, csak így lehet garantálni, hogy a már frissített csomópontok ne
kerüljenek felülírásra. Az eljárás részletes ismertetése megtalálható a kapcsolt szimulációs
modult leíró kézikönyvben (Bárdossy [8]).
79

CFD
Szilárd test
Cellaszám
552.960 hexaéder cella
329.876 tetraéder elem
Csomópontok száma
Nincs adat
69.167 csomópont
Bemen®- és kimen® perem- Cs®fal rugalmassági moduAdatok
feltétel: össznyomás, lami- lus: 1.1 · 106 P a, Poisson ténáris áramlás, ideális gáz
nyez®: 0.44

6.1. táblázat. A validációs számításhoz használt paraméterek, beállítások
Az el®z®ekben ismertetett eljárással a CFD blokkokat határoló felületeken frissítjük a
csomópontokat. Következ® lépésben a blokkok bels® csomópontjainak helyzetét kell meghatározni. Erre a célra használható az úgynevezett transznit interpoláció 3D változata. A
módszer részletes leírása megtalálható Rung et al. [74] m¶vében. Alkalmazásával a blokkok bels® csomópontjainak helyzetét olyan módon lehet meghatározni, hogy ne sérüljenek
az eredetileg deniált ponteloszlások.
A hálómozgatással kapcsolatban röviden meg kell említeni az úgynevezett térbeli konzervativitás (Space Conservation Law - SCL) biztosításának szükségességét. Két egymást
követ® id®lépésben a CFD cellák a szilárd test mozgásának hatására megváltoztatják alakjukat, ezzel egyid®ben pedig a térfogatuk is változik. A cella középpontjában tárolt sebességvektort azonban nem befolyásolja a cella torzulása - ez mesterséges impulzustöbblethez,
illetve hiányhoz vezet. Ennek elkerüléséhez korrigálni kell a cellákhoz tartozó sebességkomponensek értékét. A módszer részletes ismertetése megtalálható Lai és Przekwas [47]
m¶vében. A kapcsolt szimulációs algoritmusba beépítettük a korrekciós módszert, így
teljesül a térbeli konzervativitás.

6.4. Stacionárius számítások, validáció
A kapcsolt szimulációs modul validálásához egy Kylstra et al. [46] által végrehajtott mérés
eredményeit igyekeztünk kiszámolni. A mérés során latex anyagból készült cs®ben növelték
meg lépésr®l lépésre a nyomást. Ilyen csöveket használnak többek között m¶érként az
emberi szervezetben. A kísérlet során mérték a cs®átmér®t, miközben változtatták a cs®ben
uralkodó nyomást. Mivel a mérést in vitro végezték, azaz a cs® küls® felülete a légkörrel
érintkezett, így a transzmurális nyomás megegyezik a cs®ben mérhet® túlnyomással.
Els® lépésben elkészítettük a latex cs®szakasz geometriáját. A bels® átmér® 9.4 mm,
a cs®fal vastagsága pedig 3.2 mm. Az áramlási teret, a cs®szakasz geometriáját, illetve a
peremfeltételeket szemlélteti a 6.9. ábra.
Stacionárius kapcsolt számításokat hajtottunk végre - minden egyes számításhoz más
transzmurális nyomást adtunk meg. Fontos megjegyezni, hogy a Z88 c végeselem program
csupán lineárisan rugalmas anyagmodellel rendelkezik. Ez a stacionárius esetben azonban
nem jelent problémát, mivel a viszkoelasztikus hatások id®függ® jelenségnek tekinthet®k.
A 6.1. táblázat foglalja össze a számítás paramétereit. A latex cs®re vonatkozó anyagparamétereket Kylstra et al. [46] mérései alapján állítottuk be.
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6.9. ábra. A validáláshoz használt geometria és peremfeltételek.
A számítás során newtoni folyadékot feltételeztünk a cs®szakasz belsejében. Az inkompresszibilis közeg használatával azonban a kapcsolt szimulációk instabillá válhatnak (Degroote et al. [20]). A 5.1.1. fejezetben ismertetett mesterséges kompresszibilitás módszerét
nem lehetett alkalmazni erre az FSI modulra, emiatt az egész közeget kompresszibilisnek
feltételeztük. Egy adott transzmurális nyomáshoz tartozó stacionárius kapcsolt számítás
eredményét mutatja a 6.10. ábra.
Minden egyes stacionárius kapcsolt számítás futtatása után a cs®szakasz mentén három
keresztmetszetben határoztuk meg a kitágult bels® átmér®t. Ezeknek az átlagát tekintettük a cs®szakasz új átmér®jének. A számított átmér®ket összehasonlítottuk a mérési
eredményekkel - ezt mutatja a 6.11. ábra.
A diagramból látszik, hogy a számítási eredmények igen jól közelítik a mérési adatokat. Egyedül a legnagyobb nyomáshoz tartozó mérési pont tér el jelent®s mértékben
a számítástól, ugyanakkor a többi mérési pont szempontjából is kiugró helyen található.
Elképzelhet®, hogy mérési hibáról van szó. A validációhoz felhasznált publikációban nem
szerepeltek hibasávok.
A validáció elvégzésével megállapítható, hogy sikerült létrehozni egy olyan számítógépes algoritmust, amely alkalmas a már rendelkezésre álló CFD és végeselem programok
összekapcsolására és stacionárius kapcsolt számítások futtatására. Instacionárius kapcsolt
számításokat is végre lehet hajtani az algoritmus segítségével, ugyanakkor az instacionárius
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6.10. ábra. Az érszakasz kitágulása pozitív transzmurális nyomás hatására.

6.11. ábra. Fajlagos átmér® a transzmurális nyomás függvényében.
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rész validációja nem képezi részét a jelen dolgozatnak.
Összefoglalva elmondható, hogy a kapcsolt számítások megvalósításához szükség volt
interpolációs módszerek kidolgozására - ezen belül egy új módszert (alternatív interpolációs módszer) vezettünk be az áramlási eredet¶ er®k átvitelére. Kifejlesztettünk továbbá
egy hálómozgatási eljárást, amelynek segítségével az áramlási tér blokk-strukturált hálóját széles tartományban hozzá lehet igazítani a szilárd testek deformált alakjához. Az
algoritmust latex anyagból készült, m¶érként használt cs®szakaszon végzett méréssel validáltuk. A számítási eredmények jól közelítették a mérést, így a kapcsolt számítást vezérl®
algoritmust megfelel®nek ítéltük meg.
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7. fejezet
Összefoglalás
7.1. Eredmények összefoglalása
Jelen munkában a hemodinamika területén végzett kutatásunk eredményeit foglaltuk össze.
A bevezetésben megállapítottuk, hogy a véráramlást létrehozó mechanizmusok vizsgálata és modellezése segítséget nyújthat az orvosoknak a kardiovaszkuláris megbetegedések
diagnózisában és kezelésében. Els® lépésben létrehoztunk egy artériás modellhálózatot,
amelyen id®függ® egydimenziós áramlások számítását végezhetjük el. A matematikai modell megalkotásához szükségünk volt egy megfelel® anyagmodellre az érfalak viselkedésének
leírásához. A polimertechnikában kúszás modellezésre alkalmazott Stuart modellt használtuk fel erre a célra, amelynek az Euler féle mozgásegyenlettel és a kontinuitás egyenlettel
közös numerikus megoldását beépítettünk a már rendelkezésre álló hálózatszámítási programba, az úgynevezett Tranziens Szimulátorba. Az új programrész is a karakterisztikák
módszerét használja a nyomások és sebességek meghatározására.
Ezzel lehetségessé vált viszkoelasztikus ágakból felépül® hálózatokban kialakuló id®függ® áramlások számítása. Az artériás hálózati modellt 45 viszkoelasztikus ágból építettük
fel. Peremfeltételként térfogatáram id®jelet adtunk meg a szívnél, az arteriolákat és a
hajszálereket pedig lineáris karakterisztikájú ellenállásokkal helyettesítettük. A viszkoelasztikus anyagmodell paramétereit egy számítási sorozat elvégzésével hangoltuk be. A
behangolt artériás modellhálózaton kapott eredmények (vérnyomás- és sebesség görbék)
megfelelnek az orvosi tapasztalatoknak. Következ® lépésben megvizsgáltuk egy fokozatos
érelzáródás hatását. A számítási eredmények alapján az ér átmér®jének 50%-os csökkentése még nem okoz jelent®s változást az átáramlott vértérfogatban. Ennél nagyobb fokú
elzáródások esetén azonban már jelent®s változást tapasztalunk a vérnyomás- és sebesség
görbékben.
Az orvosok számára fontos az úgynevezett centrális aortás vérnyomás görbéjének ismerete. Ennek közvetlen mérése azonban körülményes és kockázatos, ezért általában a
felkaron mért nyomásgörbe alapján adnak rá becslést. A jelen munkában bemutattunk
egy módszert, amely alkalmas lehet a centrális aortanyomás görbéjének becslésére. Az
eljárás az artériás hálózati modellre támaszkodik. A hálózat tetsz®leges pontján adott
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nyomásgörbéb®l vissza lehet számolni a keresett aortás vérnyomásgörbét. Ehhez azonban
általánosítani kellett a karakterisztikák módszerét. A módosított számítási eljárás alkalmas arra, hogy olyan cs®szakasz mentén lehessen számításokat végezni, amelynek elején
nem ismertek a peremfeltételek, csak a cs®szakasz végén. A módszert "visszaszámolásnak"
neveztük el. A "visszaszámolás" m¶köd®képességét próbaszámításokkal igazoltuk.
A vénás véráramlást létrehozó mechanizmusok egyike az úgynevezett vénás izompumpa hatás. Az orvostudomány szerint ennek a jelenségnek alapvet® szerepe van a vénás
áramlás fenntartásában. A vénás izompumpa jelenség feltárását két irányból közelítettük
meg. Egyrészr®l egy- és háromdimenziós modelleket alkottunk meg az elméleti vizsgálatokhoz. A modellek eredményeit összevetettük egymással. Másrészr®l mér®berendezést
hoztunk létre, amellyel a vénás izompumpát kívántuk modellezni. Egy plexiüvegb®l készült
tartályban vékonyfalú szilikon csövet helyeztünk el. A vízzel feltöltött tartály nyomását
adott értékre lehet beállítani, illetve egy úgynevezett nyomásjel generátor alkalmazásával id®ben változó nyomást is létre lehet hozni. A berendezést szakirodalomban fellelhet®
mérések alapján validáltuk állandó tartálynyomások esetén. Visszacsapó szelepek alkalmazásával id®ben változó tartálynyomás mellett tudtuk vizsgálni a vénás izompumpa hatást.
Nyomástávadókkal rögzítettük a cs®szakasz elején és végén uralkodó nyomásokat, illetve a
tartálynyomást. Nagyfelbontású mérlegcellát használtunk a pillanatnyi térfogatáram mérésére. A térfogatáram id®jel ismeretében felvettük a berendezés szállítási diagramját. A
szállítási diagram alapján kijelenthet®, hogy a vénás izompumpa egy volumetrikus gép
mintájára m¶ködik.
Az artériás érhálózatból kiragadhatunk egyes érszakaszokat és kapcsolt FSI szimulációkat végezhetünk rajtuk. FSI szimulációk hajthatók végre a kereskedelemben kapható
programokkal is (Ansys CFX R ), ezek hátránya azonban, hogy csak korlátozott számú paraméter beállításával futtathatjuk a szimulációkat. A Technische Universität Karlsruhe
(mai nevén KIT) Fachgebiet Strömungsmaschinen Tanszéken saját fejlesztés¶ CFD kódot
hoztak létre. Ehhez a nyílt forráskóddal rendelkez® programhoz kellett kifejlesztenünk
egy alkalmas FSI modult. A modul feladatai többek között az er®k átvitele az áramlási
térb®l a szilárd testre, a szilárd test elmozdulásai alapján a CFD háló frissítése, illetve
a teljes kapcsolt szimulációs eljárás vezérlése. A modulhoz csatlakoztattuk a Bayreuthi Egyetem (Universität Bayreuth) Mérnöki Tervezés és CAD Tanszéke által kifejlesztett
Z88 c végeselemes szoftvert. Az FSI modul implementálása közben fényt derítettünk az
er®k átviteléhez alkalmazott konzervatív interpoláció gyenge pontjára. Jelesül amennyiben
a határfelületen található végeselem rács nomabb a CFD rácsnál, úgy az er®k átvitele nem megfelel®. Az áramlási térben számított er®eloszlás er®sen torzul az interpoláció
során. A felismerést követ®en kifejlesztettünk egy újfajta interpolációs módszert (alternatív interpoláció), amely megoldotta a felmerült problémát. A kifejlesztett FSI modult
validáltuk szakirodalomból származó mérési adatokkal. Megállapítottuk, hogy az újonnan
kifejlesztett interpolációs módszer megfelel®en m¶ködik.
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7.2. Tézispontok
A következ®kben összefoglalom az egyes fejezetekhez tartozó téziseimet:
1. Kidolgoztam egy számítási eljárást, amely az artériahálózat modelljében (az aortától az arteriolákig) kialakuló vérnyomás, vérsebesség és érfal-deformáció id®függ®
számítására alkalmas. A számítási eljárásban az érfal viszkoelasztikus anyagtulajdonságát a Stuart-féle anyagmodellel írtam le. A számítási eljárás numerikusan (a
karakterisztikák módszerének kiterjesztésével) oldja meg a jelenséget leíró parciális
és közönséges dierenciálegyenletekb®l álló rendszert. A Stuart modell három paraméterének (E1 , E2 , η2 ) behangolására egy genetikus algoritmusokra épül® eljárást
fejlesztettem ki. A tézishez kapcsolódó publikációk: [20], [17], [12], [4], [13]
1.1 Megmutattam, hogy a szív, mint véráram-generátor gerjesztésének hatására az
emberi vérnyomáslefutásnak megfelel® nyomásváltozás alakul ki az érhálózati modell minden pontjában. A számítási eljárás eredményei rendelkeznek az
emberi érhálózatban mért nyomásváltozások lényeges tulajdonságaival. A szisztolés és diasztolés nyomás értéke, valamint a vérnyomáslefutás id®beli alakja a
gerjesztés és a viszkoelsztikus anyagmodell paramétereinek változatásával módosítható, beállítható. Megvizsgáltam továbbá az iliacában kialakuló érsz¶kület
hatását. Megállapítottam, hogy az ér átmér®jének 50%-os csökkenése még nem
okoz szignikáns változást az áthaladó térfogatáram nagyságában. Ez összhangban van az orvosi tapasztalatokkal.
1.2 Általánosítottam a viszkoelasztikus anyagmodellt úgy, hogy a lineárisan rugalmas elem rugalmassági modulusa nem állandó, hanem deformációfügg®. Megmutattam, hogy ebben az esetben a pulzushullám terjedési sebessége változik a
deformáció (illetve a transzmurális nyomás) függvényében. Ez összhangban van
az élettani mérések eredményeivel.
2. A viszkoelasztikus anyagmodellt felhasználva kifejlesztettem egy számítási módszert,
amelynek segítségével az artériás hálózatmodell tetsz®leges pontjában (általában a
periférián) adott nyomásjelb®l numerikus eljárással kiszámítható a centrális (szívközeli) aortanyomás id®beli lefutása. Kapcsolódó publikációk: [20], [19]
2.1 A karakterisztikák módszerének általánosításával egy olyan számítási módszert
dolgoztam ki, amely képes az érszakasz végén adott nyomás- és sebességlefutás
ismeretében meghatározni az érszakasz elején fellép® nyomás- és sebességviszonyokat (visszaszámolás a hely függvényében). Az eljárást alkalmaztam az artériás modellhálózatra. Kidolgoztam egy számítás-szervezési módszert, amely
lehet®vé teszi az érszakaszról érszakaszra történ® "visszaszámolást". Ennek részét képezi egy olyan eljárás, amelynek alkalmazásával becslést lehet adni az
érszakasz végén kialakuló sebesség id®jelre.
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2.2 Számítási eredményekkel igazoltam, hogy az eljárás m¶köd®képes és az artériás
modellhálózaton belül (±1 mmHg -es eltéréssel) visszaadja az "el®refelé" történ® számításból származó centrális aortanyomás id®beli változását. A visszaszámolt centrális nyomásváltozás szisztolés nyomása megegyezik a szakirodalomból
ismert, élettani méréseken alapuló becslési eljárásból kapott eredménnyel.
3. A vénás hálózatban a vér mozgásának egyik oka az, hogy a vénás érszakaszt küls®
izmok deformálják, ez az u.n. vénás izompumpa. Az érfal összenyomódásának jelenségét kétdimenziós matematikai modellel, háromdimenziós kapcsolt szimulációkkal,
illetve mérésekkel vizsgáltam meg. Kapcsolódó publikációk: [14], [16], [4], [15]
3.1 Háromdimenziós kapcsolt szimulációval megállapítottam, hogy a deformálódott
keresztmetszet alakja a kétdimenziós számításból kapott alakhoz hasonló:
a −2000 P a transzmurális nyomás alatt a két modellb®l számolt keresztmetszeti
felületek közötti eltérés nem haladja meg az öt százalékot. A kapcsolt háromdimenziós szimulációval validáltam az egyszer¶bb és gyorsabban futó kétdimenziós
modellt.
3.2 A kétdimenziós matematikai modell megoldásához önálló algoritmust fejlesztettem ki, melynek segítségével az összenyomódott érkeresztmetszet alakja (a
transzmurális nyomás függvényében) rövid futásid® mellett meghatározható. A
deformálódott keresztmetszet alakjából számolható a keresztmetszet felülete és
a hullámterjedési sebesség.
3.3 Felépítettem egy mér®berendezést, amellyel sikerült reprodukálni az úgynevezett
vénás izompumpa jelenséget. A berendezésben mért nyomás és áramlási sebesség görbék alapján megmutattam, hogy orvosi tapasztalatokkal egybehangzóan
az izompumpa egy volumetrikus gép mintájára m¶ködik. A mér®berendezés
alkalmas az érfali összenyomódás modellek ellen®rzésére, validálására.
4. Kapcsolt háromdimenziós szimulációkat végeztem az érfal pozitív transzmurális nyomás hatására történ® kitágulására. Kapcsolódó publikációk: [11], [9], [6]
4.1 Megmutattam, hogy amennyiben a szilárd testre illesztett végeselem háló nomabb felbontással rendelkezik, mint az áramlási térre deniált rács, akkor a
konzervatív interpoláció használata problémákhoz vezet: az áramlási térben létrehozott egyenletes er®eloszlást az interpolációs módszer eltorzítja, így a szilárd
test (az érfal) kapcsolódási felületén egyenetlen, torz er®eloszlás adódik.
4.2 Kifejlesztettem egy új interpolációs módszert az er®k folyadéktérb®l a szilárd
testre történ® átviteléhez. Megmutattam, hogy az új módszer az el®bb tárgyalt
esetben biztosítja az egyenletes er®eloszlás torzításmentes átvitelét a szilárd test
kapcsolódási felületére. Az er®tér konzervativitását az új módszer is garantálja.
4.3 Egy a szakirodalomból átvett mérés alapján validáltam a kapcsolt szimulációs
eljárást. Megmutattam, hogy a mérésekb®l származó átmér®-nyomás értékek
jól illeszkednek a szimulációból nyert adatokra.
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7.3. Kitekintés
Az elvégzett munka további kutatások alapját szolgálja. Az artériás hálózati modell paramétereit behangoltuk egy feln®tt, egészséges ember keringési adatainak megfelel®en. A
modell tényleges validálásához azonban a számításból adódó vérnyomásgörbéket össze kell
hasonlítani mérési adatokkal. Orvosokkal együttm¶ködve az artériás rendszer különböz®
pontjain hajthatunk végre vérnyomásmérést. Továbbá ultrahangos vérsebesség méréssel
bizonyos pontokban a vér áramlási sebességér®l is nyerhetünk információt. A mérési adatok ismeretében tovább lehet nomítani az érhálózati modellt, illetve az anyagparaméterek
is pontosabban beállíthatók. Az artériás érhálózati modellt már a jelen munkában is felhasználtuk érsz¶kület hatásának modellezésére. A jöv®ben ezek a számítások segítséget
nyújthatnak az orvosoknak abban, hogy az adott mérték¶ élerzáródás mennyiben befolyásolja a beteg véráramlásának paramétereit.
A centrális aortanyomás meghatározására kifejlesztett módszer ("visszaszámolás") m¶köd®képességét teszteltük a jelen munkában és igen jó eredményeket kaptunk. Ahhoz, hogy
az eljárást a gyakorlatban is alkalmazni lehessen, szükség van mérésekkel történ® összehasonlításra. Orvosi együttm¶ködéssel összetartozó brachialis nyomásgörbéket és centrális
aortás nyomásgörbéket szeretnénk mérni, a számításokat pedig ezekkel a mérésekkel összehasonlítani. Külön meg szeretnénk vizsgálni az életkor, a nem, illetve a különböz® érrendszeri betegségek hatásait. Célszer¶ megvizsgálni, hogy amennyiben nem egy, hanem
két nyomásjel ismeretét feltételezzük az artériás hálózat különböz® pontjaiban, akkor ez
javíthatja-e a centrális aortanyomás becslésének pontosságát. A különböz® nyomásjelekb®l
visszaszámolt centrális aortanyomás görbéket összehasonlítva pedig következtetéseket lehet
levonni az érhálóat állapotára vonatkozóan. Lehetséges, hogy érsz¶kületekre, érelzáródásokra is következtetni lehet majd ezekb®l a számításokból.
Az összenyomódás jelenségének gyelembe vételére kifejlesztett kétdimenziós modellt
a jöv®ben integrálni kell a Tranziens szimulátorba. Így az érhálózat részelegesen, vagy
teljesen összenyomódott érszakaszait nagyobb pontossággal tudjuk modellezni. Továbbá
lehet®ség van arra, hogy a vénás izompumpa hatást is gyelembe vegyük periodikus küls®
gerjesztés formájában. Ez megadja az alapját egy vénás érhálózati modell felépítésének.
A kapcsolt FSI szimulációk terén következ® lépésben el® kell állítani a vénás izompumpa
háromdimenziós modelljét. Ehhez a jelen munkában bemutatott érszakaszhoz csatlakoztatni kell a vénás billenty¶ket. Els® lépésben a billenty¶k egyszer¶sített modelljét vesszük
gyelembe, kés®bb viszont a valóságnak megfelel® billenty¶modelleket szeretnénk alkalmazni. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy milyen terhelések érik a vénás érfalat,
illetve a billenty¶ket és ezek miként járulhatnak hozzá a vénás megbetegedések kialakulásához.
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A. függelék
Mellékletek
A.1. "Visszaszámolás" érhálózatban, vezérl®állomány
szerkezete
A "visszaszámoláshoz" alkalmazott vezérl® állomány:
modellA27_valtozo.xls
A37,21a,A40,A42,21fm
A04,20a,A37,A38,20fm
A02,23a,A06,A07,A04,23fm
A01,4a,A16,A22,A25,A02

A fenti állomány els® sora megadja a hálózat paramétereit tartalmazó Excel állomány
nevét. A további sorokban els®ként meg kell adni a "visszaszámolásra" kijelölt ág nevét,
majd ezt követ®en az ág végéhez tartozó csomópontot, illetve a csomóponthoz tartozó
rugalmas ágakat és merev alrendszereket.

A.2. Kapcsolat a Young-féle hullámterjedési sebesség és
a Moens-Korteweg összefüggés között
A Young-féle hullámterjedési sebesség az alábbi alakban írható fel:
s
a=

A dp
ρ dA

Halász et al. [29] alapján az alábbi megfontolásokat tehetjük. A "kazánformula" szerint
a húzófeszültség elemi megváltozása elemi dp nyomásváltozás hatására:
dσ =

Ddp
2δ
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Hooke törvénye alapján felírható az alábbi összefüggés:
dσ = εEcso

A részletes levezetést mell®zve a fenti két egyenlet kombinálásával a felület nyomás
szerint vett deriváltja a következ®:
dA
D
=A
dp
δEcso

derivált reciprokát behelyettesítve a Young-féle hullámterjedési sebesség egyenleA dA
dp
tébe megkapjuk a Moens-Korteweg összefüggést:
s
a=
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E1 δ
ρD
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