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Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση ενός ηλεκτρικού
κυκλώματος για τη μοντελοποίηση της στεφανιαίας στένωσης και του ανθρώπινου
καρδιαγγειακού συστήματος, αποτελούμενο από 55 αγγειακά τμήματα, το καρδιακό
σύστημα, την πνευμονική κυκλοφορία και τις στεφανιαίες αρτηρίες.

Αντιστοιχώντας κάποια από τα φυσικά χαρακτηριστικά των αγγείων και της καρδιάς σε
ανάλογα ηλεκτρικά στοιχεία και συνδέοντάς τα με κατάλληλο τρόπο προκύπτει το
ηλεκτρικό ανάλογο του καρδιακού και κυκλοφορικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, η
αντίσταση που εμφανίζεται κατά τη ροή του αίματος στα αγγεία, η ελαστικότητα των
τοιχωμάτων τους, η αδράνεια του αίματος, η λειτουργία της καρδιάς ως αντλία και οι
βαλβίδες της καρδιάς μοντελοποιούνται με κατάλληλες ηλεκτρικές αντιστάσεις,
χωρητικότητες και επαγωγές, με πηγές εναλλασσόμενης και συνεχής τάσης και με διόδους,
αντίστοιχα. Επιπλέον το ηλεκτρικό ανάλογο της πίεσης και της ροής του αίματος είναι η
τάση και η ένταση του ρεύματος, αντίστοιχα.

Η κεντρική ιδέα για τη μοντελοποίηση της στένωσης είναι η υπόθεση ότι ένα στενωμένο
αγγείο θεωρείται ως ένα αγγείο με μειωμένη ακτίνα και αυξημένο πάχος τοιχωμάτων. Το
ποσοστό μείωσης της ακτίνας και αύξησης του πάχους των τοιχωμάτων εξαρτάται
αποκλειστικά από το ποσοστό της στένωσης που εμφανίζεται στο συγκεκριμένο αγγείο. Στα
πλαίσια της παρούσας εργασίας υποθέτουμε στένωση στο πρώτο αρτηριακό τμήμα των
αριστερών στεφανιαίων αρτηριών, μέσω του οποίου τροφοδοτούνται με αίμα από την
αριστερή κοιλία της καρδιάς όλες οι αριστερές στεφανιαίες αρτηρίες και επομένως το
αριστερό μυοκάρδιο.

Προσομοιώνοντας τη στεφανιαία στένωση για διάφορα ποσοστά μείωσης της αγγειακής
ακτίνας και μετρώντας την αντίστοιχη διαφορά αιματικής πίεσης κατά μήκος της στένωσης
και την αντίστοιχη ροή του αίματος στη στένωσης, προκύπτει μία εξάρτηση των δύο
τελευταίων μεγεθών από το ποσοστό της στεφανιαίας στένωσης.

Λέξεις Κλειδιά

Στένωση, Ηλεκτρικό ανάλογο, Μοντελοποίηση, Προσομοίωση, Καρδιαγγειακό σύστημα,
Στεφανιαίες αρτηρίες, Πτώση αιματικής πίεσης, Αιματική ροή, Πτώση τάσης, Ένταση
ρεύματος, PSpice, Matlab, Διαγράμματα.
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Abstract

The goal of this diploma thesis is to design an electrical circuit in order to model the
coronary stenosis and the human cardiovascular system, constituted by fifty-five vascular
segments, the cardiac system, the pulmonary circulation and the coronary arteries (Lumped
method).

This project describes a detailed approach for modeling the hydrodynamic parameters of the
human cardiovascular system, using electrical analogy. Particularly, the resistance of blood
flow through the vessels, the compliance of the vascular walls, the blood inertia, the
ventricles’ pressure and the heart’s valves are modeled as electrical resistances,
capacitances, inductances, supplies of power and diodes, respectively. Moreover, the
electrical analogy of the blood pressure and flow are the voltage and the current,
respectively.

The main idea for modeling a stenosis is to consider it as a decrease of the vascular radius
and an increase of the wall thickness, both depending on the percentage of the stenosis. In
this project, a stenosis, placed in the first segment of the left coronary arteries, is assumed.
By simulating a coronary stenosis, using different percentages of radius decrease, and
measuring the blood pressure drop as well as the corresponding blood flow, a relation
between those two measures and the percentage of vascular obstruction is obtained.

Key Words

Stenosis, Electrical analogy, Lumped method, Modeling, Simulation, Cardiovascular system,
Coronary arteries, blood pressure, blood flow, voltage drop, current, PSpice, Matlab,
diagrams
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ρευστά – Κυκλοφορικό Σύστημα

1.1 Μηχανική των ρευστών

1.1.1 Η έννοια του ρευστού από τεχνική άποψη

Από τεχνική άποψη, τα υλικά σώματα ταξινομούνται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα ρευστά
και τα στερεά. Κριτήριο, για την ταξινόμηση αυτή, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούν τα
διάφορα υλικά όταν υφίστανται την επίδραση διατμητικής τάσης. Διατμητική τάση
ονομάζεται το πηλίκο μιας διατμητικής (ή εφαπτομενικής) δύναμης που ασκείται πάνω σε
μία επιφάνεια προς το εμβαδό της επιφάνειας αυτής. Η διατμητική δύναμη έχει διεύθυνση
προς το επίπεδο της θεωρούμενης επιφάνειας. Έτσι, ως ρευστά σώματα χαρακτηρίζονται τα
υλικά τα οποία υπό την επίδραση διατμητικής τάσης (οσοδήποτε μικρή κι αν είναι)
υφίστανται συνεχή παραμόρφωση (δηλαδή, ρέουν). Επομένως, όταν ένα ρευστό βρίσκεται
σε κατάσταση ισορροπίας δεν ασκείται σ’ αυτό καμία διατμητική τάση, στα ηρεμούντα
ρευστά αναπτύσσονται μόνο κάθετες τάσεις.

1.1.2 Η υπόθεση του συνεχούς μέσου

Τα ρευστά αποτελούνται από μόρια τα οποία κινούνται συνεχώς σε ακανόνιστες τροχιές
προς όλες τις διευθύνσεις. Λόγω της κίνησης αυτής, οι θέσεις και οι αποστάσεις μεταξύ των
μορίων μεταβάλλονται συνεχώς, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται το πλήθος των μορίων που
περιέχονται κάθε χρονική στιγμή σε έναν ορισμένο όγκο ρευστού. Το γεγονός αυτό καθιστά
προβληματικό τον καθορισμό των ιδιοτήτων του ρευστού σε ένα σημείο του χώρου. Για
παράδειγμα, αν το ρευστό θεωρηθεί ως μοριακό μέσο, η ταχύτητά του σε ένα ορισμένο
σημείο του χώρου δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αφού είναι μηδέν σε όλες τις χρονικές
στιγμές, εκτός από εκείνες, κατά τις οποίες ένα μόριο διέρχεται ακριβώς από το
θεωρούμενο σημείο. Αυτή δε είναι η ταχύτητα αυτού του συγκεκριμένου μορίου και όχι η
μέση ταχύτητα των μορίων γύρω από το σημείο αυτό. Στη μακροσκοπική ανάλυση των
προβλημάτων ροής ρευστών, για να αποφύγουμε την απροσδιοριστία των ιδιοτήτων
υποθέτουμε ότι το ρευστό είναι ένα συνεχές μέσο. Η υπόθεση του συνεχούς μέσου οδηγεί
στην παραδοχή ότι, σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, οι ιδιότητες του ρευστού
μεταβάλλονται από σημείο σε σημείο κατά τρόπο συνεχή.
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Το μοντέλο του συνεχούς μέσου αποτελεί τη βάση της θεωρητικής διερεύνησης των
προβλημάτων ροής των ρευστών. Για να χρησιμοποιήσουμε την υπόθεση του συνεχούς
μέσου, πρέπει οι διαστάσεις του εξεταζόμενου συστήματος να είναι μεγαλύτερες,
τουλάχιστον, από τη μέση ελεύθερη διαδρομή των μορίων του ρευστού. Επειδή σε
συνήθεις συνθήκες το μέγεθος αυτό είναι πολύ μικρό (π.χ. για τον αέρα, η μέση ελεύθερη

διαδρομή των μορίων του είναι περίπου 6,3 ∙ 10 mm), η παραπάνω προϋπόθεση
ικανοποιείται. Έτσι, για τα περισσότερα από τα συνήθη προβλήματα ροής ρευστών, η
υπόθεση του συνεχούς μέσου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την επίλυσή τους.
Υπάρχουν, όμως, και προβλήματα ροής όπου η μέση ελεύθερη διαδρομή των μορίων του
ρευστού είναι είτε αρκετά μεγάλη είτε είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τη μικρότερη
χαρακτηριστική διάσταση του θεωρούμενου συστήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, το
μοντέλο του συνεχούς μέσου δεν οδηγεί σε ικανοποιητικά αποτελέσματα και, επομένως, η
χρησιμοποίησή του πρέπει να αποφεύγεται. Για την επίλυση των προβλημάτων της
κατηγορίας αυτής χρησιμοποιούνται συνήθως οι αρχές της Κινητικής Θεωρίας και της
Στατιστικής Μηχανικής.

1.1.3 Ιδιότητες των ρευστών

Στην παράγραφο αυτή, θα ασχοληθούμε με τον ορισμό, τα γενικά χαρακτηριστικά και τον
υπολογισμό της πυκνότητας και του ιξώδους των ρευστών (για τα υγρά). Οι δύο αυτές
ιδιότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το χαρακτηρισμό του είδους της ροής και την
αναλυτική περιγραφή της ρεολογικής συμπεριφοράς των ρευστών.

1.1.3.1 Πυκνότητα

Πυκνότητα, ρ, ενός ρευστού είναι ο λόγος της μάζας, m, του ρευστού προς τον όγκο, V, που

καταλαμβάνει αυτή στο χώρο. Ο λόγος εκφράζει την  πραγματική πυκνότητα του ρευστού

μόνο σε περίπτωση ομοιόμορφης κατανομής της μάζας του. Σε περίπτωση ανομοιόμορφης

κατανομής της μάζας, ο λόγος δεν εκφράζει παρά μία μέση πυκνότητα που, όμως, δεν

αποτελεί πραγματική ιδιότητα του ρευστού. Η πυκνότητα ενός ρευστού σε δεδομένο

σημείο του χώρου ορίζεται από την εξίσωση = lim → . Η πυκνότητα έχει

μονάδα μέτρησης στο Διεθνές Σύστημα το χιλιόγραμμο ανά κυβικό μέτρο .
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1.1.3.1.1 Ειδικός όγκος

Το αντίστροφο της πυκνότητας (δηλαδή, ο όγκος που καταλαμβάνει η μονάδα μάζας του

ρευστού) ονομάζεται ειδικός όγκος, = . Ο ειδικός όγκος έχει μονάδα μέτρησης στο

Διεθνές Σύστημα το .

1.1.3.1.2 Ειδικό βάρος

Μια άλλη ιδιότητα, η οποία σχετίζεται άμεσα με την πυκνότητα, είναι το ειδικό βάρος. Ως
ειδικό βάρος, γ, ορίζεται το γινόμενο της πυκνότητας επί την τοπική επιτάχυνση της
βαρύτητας, γ = ρg. Το ειδικό βάρος έχει μονάδα μέτρησης στο Διεθνές Σύστημα το Newton

ανά κυβικό μέτρο . Το ειδικό βάρος χρησιμοποιείται κυρίως στα προβλήματα στατικής

των ρευστών και στα προβλήματα ροής υγρών με ελεύθερη επιφάνεια.

Η πυκνότητα των ρευστών εξαρτάται γενικώς από την πίεση και τη θερμοκρασία. Η
εξάρτηση αυτή εκφράζεται ποσοτικά με το μέτρο συμπιεστότητας και το συντελεστή
κυβικής διαστολής.

1.1.3.1.3 Μέτρο συμπιεστότητας

Το μέτρο συμπιεστότητας, k, ενός ρευστού ορίζεται από τη σχέση = και εκφράζει

τη σχετική μεταβολή της πυκνότητας του ρευστού η οποία προέρχεται από τη

μεταβολή της πίεσης υπό σταθερή θερμοκρασία. Επειδή ο λόγος είναι αδιάστατο

μέγεθος, το μέτρο συμπιεστότητας έχει τις διαστάσεις αντίστροφης πίεσης και η μονάδα

μέτρησής του στο Διεθνές Σύστημα είναι το Pa-1 = .

1.1.3.1.4 Μέτρο ελαστικότητας

Το μέτρο συμπιεστότητας ενός υλικού είναι το αντίστροφο του μέτρου ελαστικότητας, Ε, το

οποίο χρησιμοποιείται κυρίως στη Μηχανική, = . Το μέτρο ελαστικότητας έχει τις

διαστάσεις πίεσης και η μονάδα μέτρησής του στο Διεθνές Σύστημα είναι το Pascal (Pa).

1.1.3.1.5 Συντελεστής κυβικής διαστολής

Ο συντελεστής κυβικής διαστολής, β, ενός ρευστού ορίζεται από τη σχέση, = −
και εκφράζει τη σχετική μεταβολή της πυκνότητας του ρευστού η οποία προέρχεται από τη
μεταβολή της θερμοκρασίας υπό σταθερή πίεση. Προφανώς, ο συντελεστής κυβικής
διαστολής έχει της διαστάσεις αντίστροφης θερμοκρασίας και η μονάδα μέτρησής του στο

Διεθνές Σύστημα είναι το K-1. Το αρνητικό πρόσημο στην εξίσωση τίθεται γιατί ο λόγος

είναι αρνητικός, αφού η αύξηση της θερμοκρασίας υπό σταθερή πίεση προκαλεί μείωση
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της πυκνότητας του ρευστού. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί το νερό στην περιοχή

μεταξύ 0 και 4οC όπου, λόγω της ανώμαλης διαστολής του, ο λόγος είναι θετικός.

Στις τεχνικές εφαρμογές, ενδιαφέρουν κυρίως οι τιμές του μέτρου συμπιεστότητας των
ρευστών σε συνήθεις συνθήκες. Το μέτρο συμπιεστότητας είναι ιδιότητα του ρευστού, η
τιμή της οποίας εξαρτάται γενικώς από την πίεση και τη θερμοκρασία.

1.1.3.2 Ιξώδες

Το ιξώδες, μ, είναι η ιδιότητα εκείνη των ρευστών που τους δίνει τη δυνατότητα να
αντιστέκονται σε κάθε προσπάθεια αλλαγής της μορφής τους. Η παραμόρφωση ή διάτμηση

των ρευστών προκαλείται από την επίδραση της διατμητικής τάσης, = , όπου F η

συνολική διατμητική (ή εφαπτομενική) δύναμη που ασκείται πάνω σε μία επιφάνεια του
ρευστού και Α το εμβαδό της επιφάνειας αυτής. Για τα αέρια και για τα περισσότερα από τα
γνωστά υγρά υπάρχει μία χαρακτηριστική σχέση ανάμεσα στη συνολική διατμητική τάση
και στο ρυθμό διάτμησης που ονομάζεται διατμητική τροπή:ή ά = ∙ { ή ή}
Δηλαδή, η διατμητική τάση που αναπτύσσεται σε ένα τέτοιο ρευστό όταν υφίσταται
σταθερή διάτμηση είναι ευθέως ανάλογη προς το ιξώδες του. Τα ρευστά της κατηγορίας
αυτής ονομάζονται Νευτώνια. Αντίθετα, τα ρευστά για τα οποία δεν ισχύει η παραπάνω
σχέση ονομάζονται Μη Νευτώνια. Εδώ θα περιοριστούμε αποκλειστικά στη μελέτη του
ιξώδους των Νευτώνιων ρευστών.

Η μονάδα μέτρησής του ιξώδους μ στο Διεθνές Σύστημα είναι το Pascal επί δευτερόλεπτο∙ = ∙ = ∙ . Μια μονάδα που χρησιμοποιείται συχνά για τη μέτρηση του

ιξώδους είναι το poise(P), το οποίο ισούται με το του ∙ (1 = 0,1 ∙ ). Στην

πράξη, χρησιμοποιείται συνήθως το centipoises, cP, (1 = 10 = 10 ∙ ). Το
centipoises είναι πολύ πρακτική μονάδα μέτρησης ιξώδους, λόγω του ότι το ιξώδες του
νερού σε θερμοκρασία 20οC είναι περίπου 1 cP. Έτσι, η τιμή του ιξώδους σε centipoises
είναι μια ένδειξη του ιξώδους του ρευστού σε σχέση με το ιξώδες του νερού (θερμοκρασία
20οC). Για το αίμα στους 37 οC το ιξώδες είναι 3-4cP.

1.1.3.2.1 Κινηματικό ιξώδες

Το ιξώδες μ ονομάζεται συχνά δυναμικό ιξώδες προς διάκριση από το κινηματικό ιξώδες,

v,το οποίο ορίζεται από την εξίσωση, = . Την έννοια του κινηματικού ιξώδους εισήγαγε

για πρώτη φορά ο Maxwell (το 1860) κυρίως για λόγους διευκόλυνσης των υπολογισμών
και απλούστευσης των ρευστομηχανικών σχέσεων, λόγω της συχνής εμφάνισης σε αυτές

του λόγου . Εξάλλου, επειδή ο λόγος έχει διαστάσεις Κινηματικής (δηλαδή, μήκος και
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χρόνο). Η μονάδα μέτρησης του κινηματικού ιξώδους στο Διεθνές Σύστημα είναι το .

Αρκετά συχνά, αντί της μονάδας αυτής, χρησιμοποιείται το stokes, St, 1 = 1 =10 .

Το ιξώδες των Νευτώνιων ρευστών εξαρτάται από τη μοριακή φύση του ρευστού, την πίεση
και τη θερμοκρασία. Στην περίπτωση μειγμάτων, το ιξώδες εξαρτάται και από τη σύσταση
του μείγματος.

Σε χαμηλές πιέσεις, το δυναμικό ιξώδες των καθαρών ρευστών είναι πραγματικά
ανεξάρτητο από την πίεση και εξαρτάται μόνον από τη θερμοκρασία. Σε υψηλές πιέσεις,
για δεδομένη θερμοκρασία, το ιξώδες μ του ρευστού αυξάνεται συνήθως με την αύξηση
της πίεσης. Αντίθετα προς το δυναμικό ιξώδες, το κινηματικό ιξώδες των ρευστών
εξαρτάται από την πίεση ακόμα και σε χαμηλές πιέσεις. Αυτό οφείλεται στην εξάρτηση της
πυκνότητας των ρευστών από την πίεση.

Αντίθετα με την πίεση, η θερμοκρασία επηρεάζει (και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό) το
ιξώδες των ρευστών. Όμως, η επίδραση αυτή δεν είναι ίδια και για τα δύο είδη ρευστών.
Έτσι, ενώ το ιξώδες των αερίων (και των ατμών) αυξάνεται, το ιξώδες των υγρών μειώνεται
με την αύξηση της θερμοκρασίας. Η διαφορετική επίδραση της θερμοκρασίας στο ιξώδες
των υγρών και των αερίων μπορεί να εξηγηθεί αν ληφθεί υπόψη η μοριακή φύση του
ρευστού. Η αντίσταση των ρευστών σε διάτμηση (άρα, και το ιξώδες τους) εξαρτάται από
τις διαμοριακές δυνάμεις (δυνάμεις συνοχής) και από την ταχύτητα μεταφοράς μοριακής
ορμής από μία περιοχή του ρευστού σε άλλη. Στα υγρά, οι αποστάσεις μεταξύ των μορίων
είναι πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες αποστάσεις στα αέρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
οι δυνάμεις συνοχής στα υγρά να είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες δυνάμεις στα
αέρια. Έτσι, στα μεν υγρά, η αντίσταση σε διάτμηση οφείλεται κυρίως στις δυνάμεις
συνοχής, στα δε αέρια, στην ταχύτητα μεταφοράς μοριακής ορμής (η οποία εξαρτάται από
την ταχύτητα κίνησης των μορίων του). Με την αύξηση θερμοκρασίας, οι δυνάμεις συνοχής
μειώνονται, ενώ, αντίθετα, η ταχύτητα κίνησης των μορίων αυξάνεται, γεγονός που
δικαιολογεί και τη διαφορετική επίδραση της θερμοκρασίας στο ιξώδες των υγρών και των
αερίων. Το κινηματικό ιξώδες τόσο των υγρών όσο και των αερίων μειώνεται με την αύξηση
της θερμοκρασίας.

1.1.3.2.2 Σχέσεις ιξώδους υγρών

Το δυναμικό ιξώδες των υγρών υπολογίζεται συχνά με τη χρησιμοποίηση της ακόλουθης
εμπειρικής σχέσης,= + − + (1.1)

όπου μ0 είναι το ιξώδες του υγρού στη θερμοκρασία, Τ0 (συνήθως Τ0 = 273 οΚ) και a, b
σταθερές χαρακτηριστικές του υγρού.

Για κορεσμένα υγρά, το ιξώδες μ υπολογίζεται συνήθως από τη σχέση:
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log = + + + (1.2)

όπου a, b, c και d είναι σταθερές χαρακτηριστικές του υγρού.

1.1.4 Θεμελιώδεις νόμοι της μηχανικής των ρευστών

Η ανάπτυξη της Μηχανικής των Ρευστών βασίζεται σε ορισμένες βασικές αρχές ή φυσικούς
νόμους. Οι φυσικοί νόμοι έχουν διατυπωθεί ως συμπεράσματα μακροχρόνιων
παρατηρήσεων των φυσικών και χημικών φαινομένων που συμβαίνουν στη φύση. Οι
φυσικοί νόμοι έχουν αξιωματική διατύπωση, δηλαδή, αποτελούν αδιαμφισβήτητες αρχές
οι οποίες προέρχονται από την ίδια τη φύση. Η επιβεβαίωση των αρχών αυτών γίνεται
έμμεσα, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της μαθηματικής ανάλυσης με τα πειραματικά
δεδομένα. Οι βασικοί νόμοι στους οποίους στηρίζεται η ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων
πρόβλεψης της συμπεριφοράς των ρευστών είναι:

1.1.4.1 Ο νόμος διατήρησης της μάζας – εξίσωση συνέχειας

Ο νόμος διατήρησης της μάζας αναφέρει ότι η μάζα ενός συστήματος παραμένει σταθερή
στο χρόνο, ανεξάρτητα από το είδος της διεργασίας την οποία υφίσταται το σύστημα. Σε
μαθηματικό συμβολισμό, ο νόμος διατήρησης της μάζας γράφεται ως εξής:

= 0 (1.3)

Όπου m είναι η ολική μάζα του συστήματος. Η εξίσωση βρίσκεται σε συμφωνία με τον
ορισμό του συστήματος, ο οποίος απαιτεί απ’ αυτόν να έχει σταθερή μάζα. Στη Μηχανική
των Ρευστών, η μαθηματική εξίσωση (1.3) που εκφράζει το νόμο διατήρησης της μάζας
ονομάζεται εξίσωση συνέχειας.

1.1.4.2 Ο δεύτερος νόμος κίνησης του Newton – εξίσωση γραμμικής
ορμής

Ο δεύτερος νόμος κίνησης του Newton αναφέρει ότι η συνισταμένη των εξωτερικών
δυνάμεων οι οποίες ασκούνται πάνω σε ένα σύστημα από το περιβάλλον του είναι ίση με
το ρυθμό μεταβολής της γραμμικής ορμής του συστήματος. Σε μαθηματικό συμβολισμό, ο
δεύτερος νόμος κίνησης του Newton γράφεται ως εξής:

= (1.4)
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Όπου F είναι το άνυσμα της συνισταμένης των εξωτερικών δυνάμεων και P το άνυσμα της
γραμμικής ορμής του συστήματος:

P = mυ (1.5)

Από την εξίσωση (1.4) προκύπτει ότι η ορμή του συστήματος διατηρείται σταθερή όταν δεν
ασκείται πάνω σ’ αυτό καμιά εξωτερική δύναμη, ή όταν η συνισταμένη των εξωτερικών
δυνάμεων είναι μηδέν. Ο δεύτερος νόμος κίνησης του Newton με τη μορφή της εξίσωσης
(1.4) εφαρμόζεται μόνο σε συστήματα τα οποία κινούνται σε σχέση με ένα αδρανειακό
σύστημα αναφοράς (δηλαδή, ένα σύστημα συντεταγμένων το οποίο παραμένει ακίνητο ή
κινείται με σταθερή ταχύτητα). Στη Μηχανική των Ρευστών, η μαθηματική εξίσωση (1.4)
που εκφράζει το δεύτερο νόμο του Newton ονομάζεται εξίσωση γραμμικής ορμής.

1.1.4.3 Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής – εξίσωση ενέργειας

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής (ο οποίος είναι γνωστός και ως πρώτο
θερμοδυναμικό αξίωμα) αναφέρει ότι η διαφορά μεταξύ του καθαρού ποσού θερμότητας,
δQ, που προστίθεται στο σύστημα από το περιβάλλον και του καθαρού ποσού έργου, δW,
που αποδίδεται από το σύστημα στο περιβάλλον, κατά τη διάρκεια μιας απειροστής
διεργασίας, είναι ίση με τη μεταβολή της ενέργειας, dE, του συστήματος, δηλαδή:

δQ – δW = dE (1.6)

Από τα τρία μεγέθη (Q, W και E) που εμφανίζονται στην εξίσωση τα δύο πρώτα (η
θερμότητα και το έργο) είναι ποσότητες, ενώ το τρίτο (η ενέργεια) είναι ιδιότητα του
συστήματος. Η εξίσωση (1.6) μπορεί να γραφτεί μαθηματικά ως εξής:

̇ − ̇ = (1.7)

όπου ̇ = είναι ο ρυθμός πρόσδοσης θερμότητας στο σύστημα από το περιβάλλον,̇ = ο ρυθμός απόδοσης έργου από το σύστημα στο περιβάλλον και ο ρυθμός

μεταβολής της ενέργειας του συστήματος. Στη Μηχανική των Ρευστών, η μαθηματική
εξίσωση που εκφράζει το πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα ονομάζεται εξίσωση ενέργειας.

1.1.4.4 Ασυμπίεστη και χωρίς τριβές ροή – εξίσωση Bernoulli

Συνήθως, υπάρχουν απώλειες ενέργειας εξαιτίας εσωτερικών τριβών. Το ιξώδες του
ρευστού καθορίζει το ποσό των ενεργειακών απωλειών και παίζει σημαντικό ρόλο στον
καθορισμό των χαρακτηριστικών της ροής. Όμως, είναι χρήσιμο να εξετάσουμε τη
συμπεριφορά ενός ιδανικού, χωρίς τριβές, ασυμπίεστου ρευστού. Η ανάλυση αυτή ισχύει
σε πραγματικά ρευστά, όταν οι απώλειες ενέργειας λόγω τριβών είναι αμελητέες.
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Ο νόμος Bernoulli διατυπώνεται ως εξής: «η ολική ενέργεια ανά μονάδα όγκου κατά μήκος
οποιασδήποτε γραμμής ροής είναι σταθερή», και εκφράζεται από την εξίσωση:12 + + ℎ = ή (1.8)

όπου ρ είναι η πυκνότητα του ρευστού σε , v η ταχύτητα σε , P η πίεση σε dynes/cm2,

g η επιτάχυνση της βαρύτητας (=9.8 ) και h το ύψος του ρευστού πάνω από κάποια

στάθμη αναφοράς σε cm. Στην παραπάνω έκφραση, είναι η κινητική ενέργεια ανά

μονάδα όγκου κατά μήκος της γραμμής ροής, ενώ P και ℎ αποτελούν τη δυναμική
ενέργεια ανά μονάδα όγκου εξαιτίας της πίεσης και του πεδίου βαρύτητας της γης,
αντίστοιχα. Πρέπει να τονιστεί ότι η εξίσωση αυτή ισχύει όταν δεν υπάρχουν απώλειες
ενέργειας λόγω τριβής, δηλαδή εφαρμόζεται μόνο σε ιδανικά και όχι σε ιξώδη ρευστά.

Για την περίπτωση σωλήνα με κλίση, όπως στην Εικόνα 1.1, η εξίσωση Bernoulli γράφεται:

+ ∙ ∙ ℎ + 12 ∙ = + ∙ ∙ ℎ + 12 ∙ (1.9)

Εικόνα 1.1: Αγωγός διαφορετικής διατομής με κλίση, [2]

Για την περίπτωση που ο σωλήνας είναι οριζόντιος, όπως στην Εικόνα 1.2, η δυναμική
ενέργεια εξαιτίας του πεδίου βαρύτητας είναι μηδέν και η εξίσωση Bernoulli γράφεται:

+ 12 ∙ = + 12 ∙ (1.10)

Εικόνα 1.2: Οριζόντιος αγωγός διαφορετικής διατομής, [2]
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Αν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα η απώλεια ενέργειας λόγω τριβών, μπορούν να εξαχθούν
χρήσιμα συμπεράσματα από το νόμο Bernoulli.

1.1.4.5 Νόμος των Hagen και Poiseuille

Ο νόμος των Hagen και Poiseuille αφορά τη στρωτή και ασυμπίεστη ροή ενός Νευτώνιου
υγρού μέσω ενός κυλινδρικού σωλήνα με σταθερή κυκλική διατομή. Μπορεί να
εφαρμοστεί επιτυχώς στη ροή αίματος στα αγγεία και αναφέρει ότι η παροχή ρευστού που
διέρχεται από μία διατομή ανά μονάδα χρόνου, δίνεται από τη σχέση:

= ∙ ∙8 ∙ ∙ (1.11)

όπου Q η παροχή του ρευστού που διέρχεται από μία διατομή ανά μονάδα χρόνου, ΔP η
πτώση πίεσης σε μήκος l του σωλήνα, r η ακτίνα της κυκλικής διατομής και μ το ιξώδες του
ρευστού.

1.1.5 Στένωση αγγείων – Σχέση με τη ρευστομηχανική

Το πρόβλημα των στενώσεων, λόγω της φύσεώς του, παρουσιάζει ενδιαφέρον από
ρευστομηχανικής απόψεως. Σημαντική έρευνα γίνεται από πολλούς επιστήμονες δίνοντας
ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίδραση της μεταβολής της πίεσης χωρικά και χρονικά, του
εύρους ανακυκλοφορίας, των διατμητικών τάσεων στο στερεό τοίχωμα και της
στροβιλότητας ως παραγόντων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αθηρωματικής πλάκας.
Οι αιτίες που οδηγούν σε αυτή την πάθηση του κυκλοφορικού συστήματος δεν έχουν
ακόμα αποσαφηνιστεί. Ωστόσο πολλοί ερευνητές πιστεύουν πως σημαντικός παράγοντας
είναι τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά της ροής.

Έστω ένας αγωγός μεταβλητής διατομής που μεταφέρει ένα ρευστό στην οριζόντια
διεύθυνση, Εικόνα 1.3.
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Εικόνα 1.3: Αγωγός μεταβλητής διατομής, [3]&[4]

Θέλουμε να βρούμε τη σχέση μεταξύ P1 και P2. Αφού ο αγωγός είναι οριζόντιος μπορεί να
αγνοηθεί ο όρος της βαρύτητας στο νόμο Bernoulli. Υποθέτοντας ένα σταθερό προφίλ
ταχύτητας σε κάθε διατομή, η εξίσωση συνέχειας συνδέει τα εμβαδά των διατομών και τις
ταχύτητες:

= ⇒ = (1.12)

Από το νόμο του Bernoulli προκύπτει:12 + = 12 + ⇒
= − 12 ( − ) = − 12 − 1 (1.13)

Επομένως, σε στενωμένες περιοχές του αγωγού η πίεση μειώνεται με την αύξηση της
ταχύτητας.
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1.2 Κυκλοφορικό σύστημα

Το αίμα για να επιτελέσει τη λειτουργία του κυκλοφορείται συνεχώς σε κλειστό σύστημα
σωλήνων (αγγεία), στο οποίο παρεμβάλλεται η καρδιά που λειτουργεί ως αντλία. Δηλαδή
το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία με το
περιεχόμενο αίμα.

1.2.1 Μεγάλη και μικρή κυκλοφορία

Το κυκλοφορικό σύστημα αποτελείται από δύο συστήματα αγγείων, όπως φαίνεται στην
Εικόνα 1.4, (μικρή και μεγάλη κυκλοφορία) με ιδιαίτερη το καθένα αντλία που συνδέονται
σε σειρά, οπότε η παροχή υποχρεωτικά περνάει από το τέλος του ενός συστήματος στην
αρχή του άλλου. Έτσι το αίμα εκτοξευόμενο από την αριστερή κοιλία της καρδιάς (αρχή της
μεγάλης κυκλοφορίας) διοχετεύεται στην αορτή και στη συνέχεια με τις αρτηρίες φέρεται
στα τριχοειδή αγγεία και από εκεί σε όλους τους ιστούς του σώματος. Στη συνέχεια, με τις
φλέβες διοχετεύεται στο δεξιό κόλπο της καρδιάς (τέλος της μεγάλης κυκλοφορίας). Από το
δεξιό κόλπο το αίμα ρέει στη δεξιά κοιλία (αρχή της μικρής κυκλοφορίας) και από εκεί
εκτοξεύεται στην πνευμονική αρτηρία, στις διακλαδώσεις της και τέλος στα τριχοειδή των
πνευμόνων. Από τους πνεύμονες με τις πνευμονικές φλέβες φέρεται στον αριστερό κόλπο
(τέλος της μικρής κυκλοφορίας) και επανέρχεται στην αριστερή κοιλία. Από εκεί ο κύκλος
του αίματος επαναλαμβάνεται.

Εικόνα 1.4: Κυκλοφορικό σύστημα, [3]&[4]
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Η μεγάλη κυκλοφορία αποτελείται από σημαντικό αριθμό παρακυκλωμάτων που
συνδέονται παράλληλα μεταξύ τους. Το αίμα από την αορτή κατανέμεται σε καθένα από
αυτά τα παρακυκλώματα κατά διάφορο ποσοστό εξαρτώμενο από την αντίσταση του
συνόλου των αρτηριών από τις οποίες αποτελείται κάθε παρακύκλωμα. Αντίθετα η μικρή
κυκλοφορία αποτελεί ενιαίο κύκλωμα που παρεμβάλλεται σε σειρά μεταξύ του τέλους και
της αρχής της μεγάλης κυκλοφορίας. Μέσα απ’ αυτό το κύκλωμα διέρχεται υποχρεωτικά
ολόκληρο το ποσό του αίματος που εκτοξεύεται από την καρδιά.

Το συνολικό εύρος καθώς και η ταχύτητα ροής του αίματος στα διάφορα τμήματα της
μεγάλης και της μικρής κυκλοφορίας μεταβάλλεται σημαντικά. Έτσι στο επίπεδο των
τριχοειδών της μεγάλης κυκλοφορίας η συνολική διατομή είναι 800 φορές μεγαλύτερη από
τη διατομή της αορτής στην αρχή της μεγάλης κυκλοφορίας. Πιο πέρα από τα τριχοειδή
(φλεβίδια, φλέβες) το συνολικό εύρος ελαττώνεται και κατά την εκβολή των φλεβών στο
δεξιό κόλπο η διατομή είναι διπλάσια από αυτή της αορτής. Ανάλογες μεταβολές
παρατηρούνται και στην ταχύτητα της ροής του αίματος μέσα στα διάφορα αγγεία. Η
μέγιστη ταχύτητα ροής παρατηρείται στην αορτή και η ελάχιστη στα τριχοειδή. Η μικρή
ταχύτητα ροής στα τριχοειδή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επαρκή ανταλλαγή των
αναπνευστικών αερίων (Ο2 και CO2) και όλων των άλλων ουσιών μεταξύ του αίματος και
του υγρού των ιστών. Πέρα από τα τριχοειδή η ταχύτητα αυξάνεται και κατά την εκβολή
των φλεβών στο δεξιό κόλπο η ταχύτητα αιματικής ροής είναι διπλάσια από αυτή που
παρατηρείται στην αορτή.

1.2.2 Η καρδιά

Η καρδιά είναι κοίλο μυώδες όργανο με βάρος 300-350gr και αποτελείται από τέσσερις
κοιλότητες: δύο κόλπους και δύο κοιλίες.

Περιβάλλεται από ορογόνο υμένα, το περικάρδιο που αποτελείται από δύο πέταλα, το
περισπλάχνιο που είναι προσκολλημένο στο επικάρδιο και το περίτονο. Κατά τη λειτουργία
της καρδιάς τα δύο πέταλα διολισθαίνουν το ένα σχετικά με το άλλο με ελάχιστη τριβή
εξαιτίας μιας ελάχιστης ποσότητας υγρού που υπάρχει μεταξύ τους. Το εσωτερικό της
καρδιάς και η επιφάνειες των βαλβίδων της καλύπτονται από μία στοιβάδα ενδοθηλιακών
κυττάρων, το ενδοκάρδιο. Ενδοθήλιο καλύπτει και την εσωτερική επιφάνεια όλων των
αγγείων με αποτέλεσμα το αίμα κατά τη ροή του να έρχεται σε επαφή φυσιολογικά μόνο με
ενδοθήλιο.

Οι κόλποι επικοινωνούν με τις κοιλίες με τα κολποκοιλιακά στόμια από την περιφέρεια των
οποίων εκφύονται οι γλωχίνες της τριγλώχινας βαλβίδας για τις δεξιές κοιλότητες και της
διγλώχινας (ή μιτροειδούς) βαλβίδας για τις αριστερές κοιλότητες. Οι κολποκοιλιακές αυτές
βαλβίδες επιτρέπουν την ελεύθερη ροή αίματος από τους κόλπους προς τις κοιλίες ενώ
εμποδίζουν την αντίθετη ροή του κατά τη συστολή των κοιλιών.
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Στο δεξιό κόλπο εκβάλλουν τρεις φλέβες με τις οποίες επανέρχεται στην καρδιά το αίμα
από ολόκληρη τη μεγάλη κυκλοφορία. Με την άνω κοίλη φλέβα επιστρέφει το αίμα από το
άνω μέρος του σώματος (κεφάλι, λαιμός, άνω άκρα, άνω μέρη του θώρακα), με την κάτω
κοίλη φλέβα επανέρχεται το αίμα από τα υπόλοιπα μέρη του σώματος, ενώ με το
στεφανιαίο κόλπο (συμβολή των μικρών και των μεγάλων στεφανιαίων φλεβών)
επανέρχεται το αίμα από τα τριχοειδή που βρίσκονται στα τοιχώματα της καρδιάς.

Στον αριστερό κόλπο εκβάλουν οι τέσσερις πνευμονικές φλέβες με τις οποίες επιστρέφει
στην καρδιά το αίμα από τα τριχοειδή των πνευμόνων (μικρή κυκλοφορία).

Από τη δεξιά κοιλία το αίμα εκτοξεύεται στην πνευμονική αρτηρία και στη συνέχεια στο
αγγειακό σύστημα των πνευμόνων (μικρή κυκλοφορία) και από την αριστερή κοιλία το αίμα
περνά στην αορτή και στη συνέχεια διοχετεύεται στο αγγειακό σύστημα της μεγάλης
κυκλοφορίας. Στα στόμια αυτών των αρτηριών υπάρχουν οι αρτηριακές ή μηνοειδείς
βαλβίδες (αορτική και πνευμονική βαλβίδα) που επιτρέπουν τη δίοδο του αίματος από τις
κοιλίες προς τις αρτηρίες κατά το χρόνο διοχέτευσης της συστολής των κοιλιών, ενώ
εμποδίζουν την αντίθετη ροή του αίματος κατά τη διαστολή των κοιλιών.

1.2.3 Καρδιακός κύκλος

Η περίοδος από το τέλος μιας καρδιακής συστολής ως το τέλος της επόμενης λέγεται
καρδιακός κύκλος. Κάθε κύκλος ξεκινά με την αυτόματη παραγωγή ενός δυναμικού
ενέργειας στο φλεβόκομβο (μικρή λωρίδα μυϊκού ιστού που βρίσκεται στο άνω οπίσθιο
τμήμα του δεξιού κόλπου της καρδιάς και ελέγχει τη συχνότητα του παλμού ολόκληρης
της καρδιάς). Το δυναμικό ενέργειας διαβιβάζεται γρήγορα και στους δύο κόλπους και απ’
αυτούς στις κοιλίες. Εξαιτίας μιας ειδικής διάταξης του συστήματος αγωγής από τους
κόλπους στις κοιλίες, η διέλευση της καρδιακής ώσης από τους κόλπους στις κοιλίες
καθυστερεί περισσότερο από 0,1sec. Η καθυστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη συστολή
των κόλπων πριν από την πολύ ισχυρή κοιλιακή συστολή. Έτσι οι κόλποι ενεργούν ως
προαντλίες για την πλήρωση των κοιλιών και αυτές στη συνέχεια ενεργώντας ως κύριες
αντλίες προωθούν το αίμα στα αγγεία.

1.2.4 Λειτουργία των κόλπων ως αντλιών

Επακόλουθο της διέγερσης των κόλπων είναι η συστολή που, όπως και η διέγερση, ξεκινά
από την εκβολή της άνω κοίλης φλέβας και επεκτείνεται μέχρι τα κολποκοιλιακά στόμια.
Κατά τη συστολή, προκαλείται βράχυνση των μυϊκών ινών με συνέπεια τη σμίκρυνση των
διαμέτρων των κοιλοτήτων των κόλπων και την προώθηση μέρους του περιεχόμενου
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αίματος στις κοιλίες. Οι κοιλίες περιέχουν ήδη πριν από την κολπική συστολή σημαντική
ποσότητα αίματος (70% της συνολικής ποσότητας) που εισέρευσε κατευθείαν από τους
κόλπους στις κοιλίες. Η συστολή των κόλπων προσθέτει το υπόλοιπο 30% για την πλήρωση
των κοιλιών. Κατά συνέπεια οι κόλποι λειτουργούν ως προαντλίες που υποβοηθούν την
πλήρωση των κοιλιών.

1.2.5 Λειτουργία των κοιλιών ως αντλιών

Πλήρωση των κοιλιών: Κατά τη διάρκεια της συστολής των κοιλιών, επειδή οι
κολποκοιλιακές βαλβίδες είναι κλειστές, συγκεντρώνεται μεγάλη ποσότητα αίματος μέσα
στους κόλπους. Αμέσως μόλις τελειώσει η συστολή και οι πιέσεις στις κοιλίες επανέλθουν
στις χαμηλές διαστολικές τιμές τους, ανοίγουν οι κολποκοιλιακές βαλβίδες εξαιτίας της
διαφοράς πίεσης μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών. Ακολουθεί ο χρόνος ταχείας
πλήρωσης των κοιλιών με ταχεία ροή του αίματος που έχει αθροιστεί στους κόλπους κατά
τη διάρκεια της κοιλιακής συστολής. Η περίοδος της ταχείας πλήρωσης διαρκεί περίπου
όσο το πρώτο τρίτο της διαστολής. Στη συνέχεια η ροή του αίματος προς τις κοιλίες
επιβραδύνεται και κατά το δεύτερο τρίτο της διαστολής μόνο μία μικρή ποσότητα αίματος
διέρχεται προς τις κοιλίες. Η περίοδος αυτή ονομάζεται χρόνος βραδείας πλήρωσης των
κοιλιών και χαρακτηρίζεται από την απευθείας ροή του αίματος που επιστρέφει από τις
φλέβες προς τους κόλπους και στη συνέχεια προς τις κοιλίες.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έναρξη της χάλασης των κοιλιών ως την
επόμενη συστολή των κόλπων λέγεται καρδιακή παύλα και η διάρκειά της εξαρτάται από τη
συχνότητα της καρδιακής λειτουργίας. Το τελευταίο τρίτο της χάλασης των κοιλιών
συμπίπτει με τη συστολή των κόλπων κατά την οποία ωθείται λίγο ακόμα αίμα προς τις
κοιλίες.

Σε φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό, η διάρκεια της καρδιακής παύλας είναι 0.4sec περίπου,
ολόκληρος ο καρδιακός κύκλος διαρκεί 0.8sec, από τα οποία το 0.1sec αντιστοιχεί στη
συστολή των κόλπων και τα 0.3sec στη συστολή των κοιλιών. Σε ταχυκαρδία η διάρκεια της
καρδιακής παύλας περιορίζεται, ενώ σε μεγάλη ταχυκαρδία πρακτικά μηδενίζεται με την
έννοια ότι αμέσως μετά τη συστολή των κοιλιών ακολουθεί η συστολή των κόλπων, κ.ο.κ.

Εκκένωση των κοιλιών κατά τη συστολή: Κατά την έναρξη της συστολής των κοιλιών, η
πίεση στις κοιλίες αυξάνει απότομα με αποτέλεσμα τη σύγκλιση των κολποκοιλιακών
βαλβίδων. Κατά συνέπεια οι κοιλίες μεταβάλλονται σε κλειστές κοιλότητες που το τοίχωμά
τους συστέλλεται και εξασκεί πίεση στο αίμα που περιέχεται μέσα σ’ αυτές. Η ενδοκοιλιακή
πίεση αυξάνεται απότομα και χρειάζεται 0.04sec περίπου για να αναπτυχθεί  στις κοιλίες
πίεση ικανή να υπερνικήσει τις πιέσεις της αορτής και της πνευμονικής αρτηρίας και να
προκαλέσει τη διάνοιξη των μηνοειδών βαλβίδων (αορτικής και πνευμονικής). Αυτή η φάση
της συστολής των κοιλιών λέγεται περίοδος ισομετρικής (ισοογκομετρικής) συστολής με την
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έννοια ότι κατά τη διάρκεια της οι ίνες του μυοκαρδίου των κοιλιών συστέλλονται
αναπτύσσοντας δύναμη (με συνέπεια την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης) χωρίς να
βραχύνονται.

Όταν οι πιέσεις στις κοιλίες γίνουν λίγο μεγαλύτερες από 88mmHg στην αριστερή και από
8mmHg στη δεξιά, ανοίγουν οι μηνοειδής βαλβίδες, οπότε αρχίζει η έξοδος του αίματος
από τις κοιλίες προς τις αρτηρίες. Αυτή η φάση της συστολής λέγεται περίοδος εξώθησης.
Κατά τη διάρκειά της οι ίνες του μυοκαρδίου βραχύνονται, οπότε και παράγουν μηχανικό
έργο, ενώ η ενδοκοιλιακή και η ενδαρτηριακή πίεση (στην αορτή και πνευμονική αρτηρία)
αυξάνουν ταυτόχρονα.

Κατά το τέλος της κοιλιακής συστολής, το αίμα που ρέει από τις κοιλίες στις μεγάλες
αρτηρίες είναι λίγο αν και το κοιλιακό μυοκάρδιο εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση
συστολής. Η περίοδος αυτή λέγεται πρωτοδιαστολική. Η  αρτηριακή πίεση κατά την
περίοδο αυτή ελαττώνεται γιατί μεγάλη ποσότητα αίματος εισέρχεται από τις αρτηρίες στα
περιφερικά αγγεία.

Η διάρκεια της συστολής των κοιλιών εξαρτάται από τη συχνότητα της κοιλιακής
λειτουργίας και κυμαίνεται από 0.3sec σε βραδυκαρδία μέχρι 0.2sec σε μεγάλη
ταχυκαρδία.

Περίοδος της ισομετρικής χάλασης: Στο τέλος της συστολής αρχίζει απότομα η διαστολή
των κοιλιών με συνέπεια τη γρήγορη πτώση των ενδοκοιλιακών πιέσεων. Οι αυξημένες
πιέσεις των μεγάλων αρτηριών προκαλούν παλινδρόμηση αίματος προς τις κοιλίες με
αποτέλεσμα την απότομη σύγκλιση των μηνοειδών βαλβίδων. Η χάλαση του μυοκαρδίου
των κοιλιών συνεχίζεται για 0.03-0.06sec ακόμα και οι ενδοκοιλιακές πιέσεις ελαττώνονται
γρήγορα και επιστρέφουν στις χαμηλές διαστολικές τους τιμές. Ακολουθεί διάνοιξη των
κολποκοιλιακών βαλβίδων και νέος κύκλος της λειτουργίας των κοιλιών ως αντλιών.

1.2.6 Λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων

Οι κολποκοιλιακές βαλβίδες (τριγλώχινα και μιτροειδής) εμποδίζουν την παλινδρόμηση του
αίματος από τις κοιλίες προς τους κόλπους κατά τη διάρκεια της συστολής. Επειδή είναι
λεπτές και μεμβρανώδεις δε χρειάζονται σχεδόν καθόλου ροή αίματος προς τα πίσω για να
κλείσουν. Οι μηνοειδής βαλβίδες (αορτική και πνευμονική) εμποδίζουν την παλινδρόμηση
του αίματος από την αορτή και τις πνευμονικές αρτηρίες προς τις κοιλίες κατά τη διάρκεια
της διαστολής. Κλείνουν, δηλαδή, όταν κάποια κλίση πίεσης με κατεύθυνση προς τα πίσω
εξωθήσει το αίμα προς τα πίσω και ανοίγουν όταν μία κλίση πίεσης με κατεύθυνση προς τα
εμπρός προκαλεί προώθηση του αίματος.
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1.2.7 Η καμπύλη της αορτικής πίεσης

Κατά τη συστολή της αριστερής κοιλίας, η είσοδος του αίματος στην αορτή και άλλες
αρτηρίες προκαλεί διάταση των τοιχωμάτων τους και αύξηση της πίεσης μέχρι τη
φυσιολογική συστολική πίεση των 120mmHg. Μετά το τέλος της συστολής η πίεση στην
αορτή επανέρχεται αργά στη διαστολική, γιατί το αίμα που βρίσκεται μέσα στις ελαστικές
αρτηρίες που έχουν διαταθεί συνεχίζει να ρέει από τα περιφερικά αγγεία προς τις φλέβες.
Πριν η κοιλία συσταλεί ξανά, η αορτική πίεση ελαττώνεται συνήθως ως τα επίπεδα μιας
διαστολικής πίεσης 80mmHg.

1.2.8 Τα αγγεία

Τα αγγεία της μεγάλης και μικρής κυκλοφορίας διακρίνονται στις αρτηρίες, τα αρτηρίδια, τα
τριχοειδή, τα φλεβίδια και τις φλέβες. Το τοίχωμα των αγγείων αποτελείται από το
ενδοθήλιο, το μέσο χιτώνα (λείες μυϊκές ίνες και ελαστικές ίνες) και τον έξω χιτώνα (ίνες
κολλαγόνου). Οι ελαστικές ίνες προσδίδουν ελαστικότητα στο τοίχωμα που μετά τη
διάταση που προκαλείται από ενδοαυλική πίεση τείνει να επανέλθει στην προηγούμενη
θέση του, όταν αυτή μειωθεί. Οι λείες μυϊκές ίνες βρίσκονται υπό την επίδραση νευρικών
ινών του φυτικού συστήματος καθώς και διαφόρων χημικών, ορμονικών και φυσικών
παραγόντων, με τρόπο που ο βαθμός συστολής τους (αγγειακός τόνος) να μεταβάλλεται
ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο άμεσο περιβάλλον τους. Ο έξω χιτώνας δρα
σαν περιοριστικός παράγων του βαθμού διάτασης του αγγείου. Οι μεγάλες αρτηρίες που
βρίσκονται κοντά στην καρδιά έχουν παχύ τοίχωμα με πολλές ελαστικές ίνες, ενώ οι
περιφερικές αρτηρίες έχουν τοίχωμα στο οποίο επικρατούν οι λείες μυϊκές ίνες. Το τοίχωμα
των φλεβών είναι πολύ λεπτότερο από αυτό των αρτηριών με αποτέλεσμα να μπορούν να
υποστούν μεγαλύτερη διάταση και να αυξάνεται η χωρητικότητά τους σε πολύ μεγάλο
βαθμό. Οι φλέβες κυρίως των κάτω άκρων φέρουν βαλβίδες που παρεμποδίζουν την
παλινδρόμηση του αίματος.

Η παροχή (Q), δηλαδή το ποσό του αίματος που διέρχεται από μία διατομή του
συστήματος ανά μονάδα χρόνου, δίνεται από τη σχέση:

= − (1.14)

Όπου P1 και P2 η πίεση στην αρχή και στο τέλος του συστήματος, αντίστοιχα, και R η
αντίσταση στο κύκλωμα, για την οποία ισχύει

= 8 (1.15)

όπου l το μήκος του σωλήνα των αγγείων, μ το ιξώδες του αίματος και r η ακτίνα του

αγγείου. Ο κύριος παράγων που καθορίζει την παροχή σε ένα παρακύκλωμα είναι το εύρος
του ή των αγγείων του.
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1 = 1 + 1 + ⋯ + 1 (1.16)

Εκτός από το εύρος των αγγείων τεράστια σημασία για την ολική αντίσταση
παρακυκλώματος έχει και ο αριθμός των αγγείων του που βρίσκονται σε παράλληλη
σύνδεση μεταξύ τους. Ο αριθμός αυτός μέχρι και τα αρτηρίδια παραμένει σταθερός, στο
επίπεδο όμως των τριχοειδών, ο αριθμός τους, που βρίσκεται σε λειτουργία σε κάθε
περίπτωση, μεταβάλλεται σε μεγάλο βαθμό. Η ολική αντίσταση R είναι μικρότερη και από
τη μικρότερη αντίσταση στο παρακύκλωμα.

Επειδή στο κυκλοφορικό σύστημα η τελική φλεβική πίεση είναι P2 = 0, η αρτηριοφλεβική
διαφορά πίεσης μεταξύ αορτής και εκβολής κοίλων φλεβών στο δεξιό κόλπο, δηλαδή η
κινούσα δύναμη για την κυκλοφορία του αίματος πρακτικά είναι ίση με την πίεση του
αίματος στην αορτή και για την πνευμονική κυκλοφορία είναι ίση με την πίεση του αίματος
στην πνευμονική αρτηρία.

= ∙ = 8 (1.17)

Στο κυκλοφορικό σύστημα βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργία μηχανισμοί για τη διατήρηση
της πίεσης στην αορτή (αρτηριακής πίεσης) σε σταθερό επίπεδο. Έτσι, οποτεδήποτε το
εύρος των αγγείων σε οποιοδήποτε παρακύκλωμα της κυκλοφορίας αυξηθεί, και κατά
συνέπεια η αντίσταση ελαττωθεί, θα πρέπει για τη διατήρηση σταθερής αρτηριακής πίεσης
να αυξηθεί η καρδιακή παροχή. Αντίθετα, όταν αυξάνεται η αντίσταση στο κυκλοφορικό
σύστημα (αγγειοσυστολή), πρέπει να ελαττώνεται η καρδιακή παροχή.

1.2.9 Η κυκλοφορία στα τριχοειδή

Τα τριχοειδή λειτουργικά αποτελούν το σημαντικότερο τμήμα του κυκλοφορικού
συστήματος, γιατί κατά τη ροή του αίματος μέσα από τα τριχοειδή πραγματοποιείται ο
σκοπός της κυκλοφορίας, δηλαδή η διατήρηση της ομοιόστασης του υγρού των ιστών. Τα
τριχοειδή είναι μικρότατοι σωληνίσκοι με διάμετρο 7μm και μήκος 0.5-1mm, που
σχηματίζουν πυκνότατα δίκτυα μέσα στους ιστούς. Τα αγγεία αυτά αποτελούν την κύρια
οδό με την οποία το αίμα μεταφέρεται από τα αρτηρίδια στα φλεβίδια. Στο σημείο που
εκφύεται κάθε γνήσιο τριχοειδές υπάρχει ο προτριχοειδικός σφικτήρας. Με τη συστολή ή
τη χάλαση του προτριχοειδικού σφικτήρα η θύρα εισόδου του τριχοειδούς στενεύει,
αποκλείεται ή διευρύνεται για να περάσει λιγότερο, καθόλου ή περισσότερο αίμα
αντίστοιχα. Όταν οι μεταβολικές ανάγκες ενός οργάνου ή ιστού αυξάνονται, διανοίγονται
επιπλέον τριχοειδή. Η ολική τριχοειδική επιφάνεια με την οποία το αίμα επικοινωνεί με το
υγρό των ιστών καθορίζεται με τη συστολή ή τη χάλαση των προτριχοειδικών σφικτήρων.
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ροή – Μέθοδοι Μέτρησης

2.1 Είδη ροής

Με τον όρο ροή εννοούμε την κίνηση ενός ρευστού σε μία ορισμένη περιοχή του χώρου, η
οποία ονομάζεται πεδίο ροής. Μια δεδομένη ροή μπορεί να ταξινομηθεί σε διάφορες
κατηγορίες ή είδη ροής, ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιείται κάθε φορά για το
χαρακτηρισμό της. Τέτοια κριτήρια είναι η γεωμετρία της ροής, η φύση του ρευστού, η
εξάρτηση της ταχύτητας από το χρόνο κ.ά. Επειδή τα διάφορα είδη ροής επικαλύπτονται σε
μεγάλο βαθμό, δεν υπάρχει ένα γενικά αποδεκτό σχήμα ταξινόμησής τους. Στην Εικόνα 2.1
δίνεται μία πιθανή ταξινόμηση των ειδών ροής που έχουν σχέση με τα «αισθητά»
χαρακτηριστικά του πεδίου ροής

Εικόνα 2.1: Πιθανή ταξινόμηση των ειδών ροής των ρευστών, [1]

2.1.1 Άτριβη και Ιξώδης ροή

Άτριβη ροή ονομάζεται η ροή ρευστών με ιξώδες μηδέν. Τα ρευστά τα οποία έχουν την
ιδιότητα αυτή (μ = 0) είναι γνωστά ως ιδανικά ρευστά. Επειδή στη φύση δεν υπάρχει
κανένα ρευστό με ιξώδες μηδέν, η έννοια της άτριβης ροής είναι θεωρητική. Όμως, η
υιοθέτηση της έννοιας αυτής απλουστεύει τη θεωρητική διερεύνηση των προβλημάτων
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ροή – Μέθοδοι Μέτρησης

2.1 Είδη ροής

Με τον όρο ροή εννοούμε την κίνηση ενός ρευστού σε μία ορισμένη περιοχή του χώρου, η
οποία ονομάζεται πεδίο ροής. Μια δεδομένη ροή μπορεί να ταξινομηθεί σε διάφορες
κατηγορίες ή είδη ροής, ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιείται κάθε φορά για το
χαρακτηρισμό της. Τέτοια κριτήρια είναι η γεωμετρία της ροής, η φύση του ρευστού, η
εξάρτηση της ταχύτητας από το χρόνο κ.ά. Επειδή τα διάφορα είδη ροής επικαλύπτονται σε
μεγάλο βαθμό, δεν υπάρχει ένα γενικά αποδεκτό σχήμα ταξινόμησής τους. Στην Εικόνα 2.1
δίνεται μία πιθανή ταξινόμηση των ειδών ροής που έχουν σχέση με τα «αισθητά»
χαρακτηριστικά του πεδίου ροής

Εικόνα 2.1: Πιθανή ταξινόμηση των ειδών ροής των ρευστών, [1]

2.1.1 Άτριβη και Ιξώδης ροή

Άτριβη ροή ονομάζεται η ροή ρευστών με ιξώδες μηδέν. Τα ρευστά τα οποία έχουν την
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κατανόησης της ροής των πραγματικών ρευστών. Κατά την άτριβη ροή, το ρευστό φαίνεται
να ολισθαίνει πάνω στην επιφάνεια των στερεών σωμάτων με τα οποία έρχεται σε επαφή,
χωρίς η ροή του να επηρεάζεται από την ανάπτυξη δυνάμεων τριβής στη διεπιφάνεια
ρευστού – στερεού.

Ιξώδης ροή ονομάζεται η ροή των πραγματικών ρευστών. Τα πραγματικά ρευστά έχουν όλα
ιξώδες, ανεξάρτητα αν αυτό είναι μικρό ή μεγάλο. Η θεώρηση του ιξώδους στην ανάλυση
των προβλημάτων ροής αυξάνει σημαντικά τη δυσκολία διατύπωσης και επίλυση των
εξισώσεων που διέπουν τη ροή του ρευστού. Αντίθετα προς την άτριβη ροή, η ιξώδης ροή
επηρεάζεται σημαντικά από την παρουσία στερεών σωμάτων. Στην ιξώδη ροή, το ρευστό
δεν ολισθαίνει πάνω στην επιφάνεια του στερεού (όπως συμβαίνει στην περίπτωση της
άτριβης ροής), αλλά μένει προσκολλημένο σε αυτήν. Η παρατήρηση αυτή αποτελεί βασική
οριακή συνθήκη για την ανάλυση προβλημάτων ιξώδους ροής πάνω και γύρω από στερεά
σώματα, η οποία είναι γνωστή ως συνθήκη μη ολίσθησης. Η συνθήκη αυτή αναφέρει ότι:
τα πραγματικά ρευστά στα σημεία επαφής τους με στερεά σώματα αποκτούν την ταχύτητα
του στερεού ή, με άλλα λόγια, η σχετική ταχύτητα του ρευστού ως προς το στερεό είναι
μηδέν. Η μη ολίσθηση των πραγματικών ρευστών έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά. Η
συνθήκη μη ολίσθησης οφείλεται στην ιξώδη φύση των ρευστών και δεν έχει καμία σχέση
με το είδος του υλικού ή την υφή της επιφάνειας του στερεού. Η συνθήκη μη ολίσθησης
ισχύει όταν ισχύει η υπόθεση του συνεχούς μέσου.

Στην Εικόνα 2.2, καθώς απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια της πλάκας, η ταχύτητα του
ρευστού αυξάνεται συνεχώς έως ότου αποκτήσει οριακή τιμή, οπότε και παραμένει
σταθερή. Η περιοχή του ρευστού στην οποία συμβαίνει μεταβολή της ταχύτητας
ονομάζεται οριακό στρώμα. Το πάχος, δ, του οριακού στρώματος αυξάνεται συνεχώς κατά
τη διεύθυνση της ροής. Η ανάπτυξη οριακού στρώματος συνεπάγεται και ανάπτυξη
διατμητικών τάσεων, λόγω της ανομοιόμορφης κατανομής της ταχύτητας του ρευστού
εντός του οριακού στρώματος. Αντίθετα, έξω από το οριακό στρώμα, η κατανομή της
ταχύτητας του ρευστού είναι ομοιόμορφη, άρα, στην περιοχή αυτή δεν αναπτύσσονται
διατμητικές τάσεις.

Εικόνα 2.2: Ροή ρευστού πάνω από επίπεδη επιφάνεια στερεού σώματος, [1]
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2.1.2 Στρωτή και Τυρβώδης ροή

Πρόκειται για δύο είδη ιξώδους ροής τα οποία διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την
εσωτερική δομή.

Στρωτή ροή ονομάζεται η ιξώδης ροή κατά την οποία τα σωματίδια του ρευστού κινούνται
ομαλώς και κατά στρώματα (ή στοιβάδες). Σε κάθε τέτοιο στρώμα, η κατανομή της
ταχύτητας του ρευστού είναι ομοιόμορφη σε όλη την έκταση της εγκάρσιας (ως προς τη
διεύθυνση ροής) διατομής του στρώματος. Επομένως, κατά τη στρωτή ροή, η μόνη κίνηση
που παρατηρείται είναι κατά τη διεύθυνση της ροής, αφού κατά την κάθετη προς αυτή
διεύθυνση δεν υπάρχει συνιστώσα ταχύτητας. Άρα, κατά τη στρωτή ροή, τα γειτονικά
στρώματα του ρευστού δεν ανταλλάσουν μεταξύ τους μάζα σε μορφή σωματιδίων ή, με
άλλα λόγια, στη στρωτή ροή δε συμβαίνει μακροσκοπική ανάμειξη των γειτονικών
στρωμάτων του ρευστού. Η επικοινωνία των στρωμάτων αυτών γίνεται μόνο σε μοριακό
επίπεδο (μοριακή ανάμειξη), λόγω της θερμικής κίνησης των μορίων.

Τυρβώδης ροή ονομάζεται η ιξώδης ροή κατά την οποία τα σωματίδια του ρευστού
κινούνται σε ακανόνιστες τροχιές προς όλες τις διευθύνσεις κατά εντελώς τυχαίο τρόπο. Η
κίνηση των σωματιδίων του ρευστού μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με τη θερμική κίνηση των
μορίων. Έτσι, κατά την τυρβώδη ροή, εκτός από μοριακή, συμβαίνει και μακροσκοπική
ανάμειξη των γειτονικών «στρωμάτων» του ρευστού, η οποία είναι πολύ πιο έντονη από
την πρώτη. Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της τυρβώδους ροής είναι ότι οι ιδιότητες
του ρευστού σε τυχόν σημείο του πεδίου ροής διακυμαίνονται συνεχώς κατά εντελώς
τυχαίο τρόπο. Στη στρωτή ροή, η τοπική ταχύτητα δε μεταβάλλεται με την πάροδο του
χρόνου. Αντίθετα, στην τυρβώδη ροή, η τοπική ταχύτητα του ρευστού παρουσιάζει
ακανόνιστη, συνεχή διακύμανση μεγάλης συχνότητας. Η τυχαία διακύμανση των ιδιοτήτων
του ρευστού καθιστά αδύνατη την πλήρη αναλυτική περιγραφή της τυρβώδους ροής, σε
αντίθεση με τη στρωτή ροή η οποία περιγράφεται θεωρητικά πλήρως. Η τυχαία
διακύμανση των ιδιοτήτων στην τυρβώδη ροή θεωρείται ότι μπορεί να περιγραφεί
αναλυτικά με τη χρησιμοποίηση στατιστικών μέσων όρων.

2.1.2.1 Αριθμός Reynolds

Η ύπαρξη των δύο ειδών ιξώδους ροής διαπιστώθηκε για πρώτη φορά από το Hagen (το
1839). Ο Hagen παρατήρησε ότι, κατά την ιξώδη ροή ρευστών σε αγωγό κυκλικής διατομής,
το είδος και τα βασικά χαρακτηριστικά της ροής μεταβάλλονταν όταν η ταχύτητα του
ρευστού γινόταν μεγαλύτερη από μία ορισμένη τιμή. Ο τύπος ροής που παρεμβάλλεται
μεταξύ της στρωτής και της τυρβώδους ροής ονομάζεται μεταβατική ροή. Όμως, ο Hagen
δεν κατάφερε να αναγνωρίσει τη βασική παράμετρο η οποία επηρέαζε το είδος της ροής.
Αυτό έγινε πολύ αργότερα (το 1883) από τον Osborne Reynolds. Ο Reynolds ήταν
ουσιαστικά ο πρώτος ερευνητής ο οποίος ασχολήθηκε συστηματικά με την πειραματική
μελέτη της ροής ρευστών σε αγωγούς κυκλικής διατομής. Για τη διασαφήνιση των δύο
τύπων ιξώδους ροής, ο Reynolds χρησιμοποίησε τη συσκευή της Εικόνας 2.3, η οποία και
φέρει το όνομά του.
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Εικόνα 2.3: Αρχή λειτουργίας της συσκευής του Reynolds, [1]

Ο Reynolds, χρησιμοποιώντας σωλήνες διαφορετικών διαμέτρων και νερό διαφόρων
θερμοκρασιών, κατάφερε να διασαφηνίσει πλήρως τα δύο είδη ιξώδους ροής και να
παρουσιάσει τη βασική παράμετρο, η οποία και φέρει το όνομά του (αριθμός Reynolds,
Re), ως κριτήριο που χαρακτηρίζει το είδος της ροής. Ο αριθμός Reynolds είναι μία
αδιάστατη ομάδα γεωμετρικών και φυσικών μεταβλητών.

Για ροή σε αγωγούς κυκλικής διατομής, ο αριθμός Reynolds της ροής ορίζεται από τη
σχέση:

= (2.1)

Όπου d είναι η εσωτερική διάμετρος του αγωγού, ρ η πυκνότητα, μ το δυναμικό ιξώδες και

υ η μέση ταχύτητα του ρευστού. Αν ο λόγος αντικατασταθεί με το κινηματικό ιξώδες, v, η

εξίσωση γράφεται:

= (2.2)

Η μετατροπή της ιξώδους ροής από στρωτή σε τυρβώδη γίνεται όταν ο αριθμός Reynolds
αποκτήσει μία κρίσιμη τιμή, Rec, η οποία είναι γνωστή ως κρίσιμος αριθμός Reynolds. Για
ροή σε αγωγό, ο κρίσιμος αριθμός Reynolds εξαρτάται από την ταχύτητα των εσωτερικών
τοιχωμάτων του αγωγού και, κυρίως, από τις αρχικές διαταραχές της ροής (δηλαδή, τις
διαταραχές που συμβαίνουν κατά την είσοδο του ρευστού στον αγωγό). Στους συνήθεις
αγωγούς, η ροή μετατρέπεται από στρωτή σε τυρβώδη για τιμές Re μεγαλύτερες από 2000
και μικρότερες από 4000. Στην πράξη, η μετατροπή του είδους της ροής (από στρωτή σε
τυρβώδη) θεωρείται ότι πραγματοποιείται όταν ο αριθμός Reynolds υπερβεί την τιμή 2000,
δηλαδή, Rec = 2000. Η τιμή Re = 2000 αποτελεί ένα ανώτερο όριο για την ευστάθεια της
στρωτής ροής. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, η ροή σ’ έναν αγωγό μπορεί να παραμείνει
στρωτή και για αριθμούς Re > 2000, αλλά μια τέτοια κατάσταση είναι ασταθής και, με τη
μικρότερη διαταραχή, μεταπίπτει σε τυρβώδη. Για αριθμούς Re < 2000, οι εξωτερικές
διαταραχές της ροής, όσο σοβαρές κι αν είναι αυτές, αποσβήνονται και η ροή στον αγωγό
(σε σχετικά μεγάλες αποστάσεις από το στόμιο εισόδου) γίνεται τελικά στρωτή.
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Σε έναν αγωγό με στένωση απαντώνται τρεις περιπτώσεις ροής

 Για σχετικά μικρούς αριθμούς Reynolds δεν παρατηρείται αποκόλληση ροής. Η ροή
είναι στρωτή μιας κατεύθυνσης.

 Για μεγαλύτερους αριθμούς Reynolds η ροή παραμένει στρωτή αλλά σχηματίζεται
μια περιοχή ανακυκλοφορίας στο αποκλίνον τμήμα της στένωσης.

 Σε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς Reynolds η ροή μετά τη στένωση είναι αρκετά
διαταραγμένη. Με την αύξηση του αριθμού Reynolds η πτώση πίεσης
ανεξαρτητοποιείται, γεγονός που αποτελεί ένδειξη για την τύρβη ως κύριο
παράγοντα.

2.1.3 Ασυμπίεστη και Συμπιεστή ροή

Ασυμπίεστη ροή ονομάζεται η ροή ενός ρευστού (πραγματικού ή ιδανικού) κατά την οποία
οι μεταβολές της πυκνότητας σε όλη την έκταση του πεδίου ροής είναι αμελητέες.
Αντίθετα, συμπιεστή ροή ονομάζεται η ροή κατά την οποία οι μεταβολές της πυκνότητας
είναι σημαντικές. Τα φαινόμενα συμπιεστότητας εμφανίζονται συνήθως σε υψηλές
ταχύτητες. Όταν η ταχύτητα του ρευστού μεταβάλλεται σημαντικά, η πίεση, άρα και η
πυκνότητά του, μεταβάλλεται, επίσης σημαντικά. Συνήθως, για το χαρακτηρισμό μιας ροής
ως συμπιεστής ή ασυμπίεστης χρησιμοποιείται ο αριθμός Mach, M, ο οποίος ορίζεται από
τη σχέση:= (2.3)

Όπου υ είναι η τοπική ταχύτητα και α η αντίστοιχη ταχύτητα του ήχου. Στην πράξη, ως
ασυμπίεστη ροή χαρακτηρίζεται κάθε ροή στην οποία ο αριθμός Mach είναι μικρότερος ή
το πολύ ίσος με 0,3:≤ 0,3 { ή ί ή } (2.4)
Στις ροές υγρών που παρουσιάζουν τεχνικό ενδιαφέρον, η ταχύτητα του υγρού είναι μικρή
(συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 1 m/s και 10 m/s). Από την άλλη μεριά η ταχύτητα του ήχου
στα υγρά είναι αρκετά μεγάλη (της τάξης των 1000 m/s). Έτσι, ο αριθμός Mach στις ροές
υγρών είναι πολύ μικρός. Αυτό σημαίνει ότι οι ροές υγρών ικανοποιούν τη συνθήκη
ασυμπίεστης ροής, συνεπώς, μπορούν να θεωρηθούν ασυμπίεστες. Δε συμβαίνει όμως το
ίδιο και με τις ροές αερίων, όπου η ταχύτητα του αερίου μπορεί να είναι ίση ή και
μεγαλύτερη από την ταχύτητα του ήχου στο αέριο. Επομένως, οι ροές αερίων δεν
ικανοποιούν πάντοτε τη συνθήκη ασυμπίεστης ροής, κάτι που πρέπει να ελέγχεται με
ιδιαίτερη προσοχή. Ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι το εξής: όταν
πρόκειται να χαρακτηριστεί μία ορισμένη ροή, εκείνο που πρέπει να εξεταστεί είναι εάν η
συγκεκριμένη ροή μπορεί να θεωρηθεί ασυμπίεστη και όχι αν το ρευστό είναι ασυμπίεστο.
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2.2 Μέθοδοι μέτρησης ροής

2.2.1 Ιατρικές μέθοδοι μέτρησης ροής

2.2.1.1 Transit-time flow measurement (TTFM)

Η μέθοδος Transit Time μετράει την παροχή των υγρών όταν ρέουν σε κυλινδρικό σωλήνα
και είναι ευρέως διαδεδομένη στον ιατρικό χώρο για τον εντοπισμό στενώσεων. Με
κατάλληλους καθετήρες υπερήχων, που τοποθετούνται γύρω από το αγγείο, όπως φαίνεται
στην Εικόνα 2.4, μεταδίδονται υπερηχητικά σήματα διαμέσου του αγγείου, άρα και της
ροής του αίματος.

Εικόνα 2.4: Transit-time flow probe, [4]

Πιο συγκεκριμένα, ένα τυπικό transit-time flow measurement σύστημα χρησιμοποιεί δύο
υπερηχητικούς αισθητήρες που λειτουργούν ως υπερηχητικοί πομποί και δέκτες
ταυτόχρονα. Αυτοί τοποθετούνται στην ίδια πλευρά του αγγείου, ενώ ένας ανακλαστήρας
τοποθετείται στην απέναντι πλευρά του αγγείου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.5. Με τη
διάταξη αυτή, ένα σήμα που μεταδίδεται από τον έναν αισθητήρα στον άλλο διασχίζει τη
ροή του αίματος δύο φορές.

Εικόνα 2.5: Διάταξη του transit time flow measurement, [7]
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Η μέτρηση ροής πραγματοποιείται με διαδοχικές αποστολές και λήψεις υπερηχητικών
σημάτων μεταξύ των δύο αισθητήρων, μετρώντας το χρόνο διέλευσης των σημάτων αυτών
για τις δύο κατευθύνσεις. Η διαφορά των δύο χρόνων διέλευσης σχετίζεται άμεσα με την
ταχύτητα ροής του αίματος στη συγκεκριμένη θέση του αγγείου, καθώς η ροή του αίματος-
μέσου επηρεάζει το χρόνο διάδοσης του σήματος, αυξάνοντάς τον όταν το σήμα διαδίδεται
αντίθετα από τη ροή και μειώνοντάς τον σε αντίθετη περίπτωση. Πιο αναλυτικά, η

απόσταση που διανύει το σήμα είναι
∙

, όπου D η διάμετρος του αγγείου και αν

υποθέσουμε ότι Tdown είναι ο χρόνος διέλευσης του υπερηχητικού σήματος που μεταδίδεται
από τον Upstream αισθητήρα στον Downstream αισθητήρα και Tup είναι ο χρόνος
διέλευσης της αντίθετης μετάδοσης (Downstream → Upstream) ισχύει ότι:

= 2 ∙sin− ∙ cos ⇒ = 2 ∙∙ sin + ∙ cos (2.5)

= 2 ∙sin+ ∙ cos ⇒ = 2 ∙∙ sin − ∙ cos (2.6)

Από τις σχέσεις (2.5) και (2.6) προκύπτει:2 ∙∙ sin − ∙ cos = 2 ∙∙ sin + ∙ cos ⇒
2 ∙ ∙ cos = 2 ∙sin 1 − 1 ⇒
= sin ∙ cos ∙ = 2 ∙sin2 ∙ (2.7)

Όπου c είναι η ταχύτητα διάδοσης του υπερηχητικού σήματος μέσα στο αίμα, V η μέση
ταχύτητα ροής του αίματος, w η γωνία μεταξύ της διάδοσης του σήματος και της ροής του
αίματος (στην ιατρική w = 45o) και = − (η ποσότητα αυτή είναι πάντα

θετική, αφού όσο η κατεύθυνση διάδοση του σήματος τείνει να συμβαδίσει με τη ροή του
μέσου, ο χρόνος διάδοσης μειώνεται και επομένως < ).

Η παροχή υπολογίζεται από τον τύπο:= ∙ ∙ (2.8)

όπου = ∙
είναι η κάθετη διατομή του αγγείου και Κ είναι μία σταθερά των οργάνων.

Από τις σχέσεις (2.7) και (2.8) συμπεραίνουμε ότι ο υπολογισμός της ταχύτητας ροής (V) και
της παροχής (Q) είναι ανεξάρτητος από τα χαρακτηριστικά της ροής, την ταχύτητα διάδοσης
των μεταδιδόμενων σημάτων και τις ιδιότητες του αίματος, αλλά εξαρτάται μόνο από τη
διάμετρο του αγγείου, την κλίση που τοποθετούνται οι υπερηχητικοί αισθητήρες και τους
δύο μετρούμενους χρόνους διάδοσης των σημάτων. Το γεγονός αυτό καθιστά τη μέθοδο
transit-time flow measurement ιδιαίτερα εύχρηστη και πολλά υποσχόμενη.
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Διάφορα μεγέθη υπερηχητικών καθετήρων για μέτρηση ροής με τη μέθοδο transit-time
είναι διαθέσιμα, ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση ή η συμπίεση του αγγείου και να
μεγιστοποιείται η επαφή του καθετήρα με το αγγείο. Παράδειγμα, για τη μέτρηση της ροής
σε στεφανιαίες αρτηρίες χρησιμοποιούνται καθετήρες μεγέθους από 2mm έως 5mm και
για τις αρτηρίες του μαστού από 2mm έως 3mm.

2.2.1.2 Doppler

Όταν ένα υπερηχητικό κύμα ανακλάται από κάποιο κινούμενο αντικείμενο, η συχνότητά
του μεταβάλλεται. Αν το κινούμενο αντικείμενο πλησιάζει το υπερηχητικό κύμα συμπιέζει
την κυματομορφή με αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας του κύματος, ενώ όταν
απομακρύνεται από αυτό επιμηκύνει την κυματομορφή με αποτέλεσμα τη μείωση της
συχνότητας του κύματος. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται φαινόμενο Doppler και η αλλαγή
της συχνότητας ονομάζεται μετατόπιση Doppler. Η αλλαγή της συχνότητας σχετίζεται
άμεσα με την ταχύτητα και την κατεύθυνση του κινούμενου αντικειμένου.

Ο καθετήρας Doppler αποτελείται από έναν υπερηχητικό αισθητήρα που λειτουργεί ως
υπερηχητικός πομπός και δέκτης ταυτόχρονα και στέλνει ένα σήμα υπό γωνία 45ο σε σχέση
με το αγγείο. Κάποιο κύτταρο του αίματος ανακλά και αλλάζει τη συχνότητα του κύματος
που λαμβάνεται από τον αισθητήρα. Αν το κύτταρο του αίματος ήταν ακίνητο σε χρόνο t θα
ανακλούσε πάνω του υt μήκος από το κύμα, όπου υ η ταχύτητα διάδοσης του κύματος

μέσα στο αίμα. Δηλαδή, θα ανακλούσαν μήκη κύματος, όπου λ είναι το μήκος κύματος

του διαδιδόμενου σήματος. Αν το κύτταρο του αίματος κινηθεί προς τον αισθητήρα με

ταχύτητα ∙ sin 45 , όπου V η ταχύτητα ροής του αίματος, θα ανακλάσει άλλα
∙ ∙

μήκη κύματος. Άρα συνολικά θα ανακλάσει ( ∙ ) μήκη κύματος. Σε περίπτωση που

το αιματικό κύτταρο απομακρύνεται από τον αισθητήρα τα μήκη κύματος θα ήταν( ∙ ) . Επομένως το ανακλώμενο κύμα έχει συχνότητα:

= ( ± ∙ sin 45 ) = ( ± ∙ sin 45 ) = ( ± ∙ sin 45 ) = ( ± ∙ sin 45 ) (2.9)

= − sin45 (2.10)

όπου f και f’ η συχνότητα του εκπεμπόμενου και του ανακλώμενου σήματος, αντίστοιχα.
Από τη σχέση (2.10) υπολογίζεται η ταχύτητα ροής του αίματος. Αν η τιμή της ταχύτητας, V,
προκύψει θετική η ροή του αίματος κατευθύνεται προς τον αισθητήρα, ενώ αν προκύψει
αρνητική η ροή απομακρύνεται από τον αισθητήρα.

Η μέθοδος transit-time υπερτερεί της Doppler, καθώς στην πρώτη μέθοδο ο υπολογισμός
της ροής είναι ανεξάρτητος των χαρακτηριστικών του ρευστού, ενώ στη δεύτερη εξαρτάται
από την ταχύτητα του κύματος στο μέσο-ρευστό. Η μέθοδος Doppler χρησιμοποιείται
κυρίως για τον εντοπισμό αγγείων που δεν είναι ορατά από το γιατρό, καθώς δεν
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χρειάζεται να εφαρμόσει ο καθετήρας στο αγγείο για να πραγματοποιηθεί η μέτρηση, όπως
συμβαίνει με τη μέθοδο transit-time.

2.2.1.3 Μέτρηση αιματικής ροής – Αραίωση ιχνηθέτη

Η τεχνική βασίζεται στην ιδέα ότι αν εγχυθεί στην κυκλοφορία γνωστή ποσότητα ιχνηθέτη,
η αιματική ροή μπορεί να προσδιοριστεί από το ρυθμό αραίωσης του ιχνηθέτη. Η επιλογή
ιχνηθέτη βασίζεται συνήθως στις φυσιολογικές ιδιότητες, την ευκολία ανίχνευσης στην
κυκλοφορία και την πρόκληση ή μη σφάλματος εξαιτίας επανακυκλοφορίας.

 Οι χρωστικές ανιχνεύονται εύκολα,  αλλά δεν αποβάλλονται εύκολα και
επανακυκλοφορούν.

 Τα ραδιενεργά αέρια (Cr, Xe)  ανιχνεύονται εύκολα και αποβάλλονται γρήγορα από
τους πνεύμονες,  αλλά διαχέονται εύκολα στους ιστούς και επομένως χάνονται από
την κυκλοφορία ή αποθηκεύονται προσωρινά, γεγονός που προκαλεί δυσκολίες
στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές τεχνικές μέτρησης της αραίωσης ιχνηθετών,  που
βασίζονται στην ιδέα του ολοκληρώματος ροής – συγκέντρωσης.

 Η μέθοδος της σταθερής έγχυσης.  Ο ιχνηθέτης εγχύεται στην κυκλοφορία με
σταθερό ρυθμό για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα,  ώστε η συγκέντρωση που
μετράται σε κάποιο περιφερικό σημείο φτάνει σε κάποια σταθερή τιμή.

 Η μέθοδος της απότομης στιγμιαίας έγχυσης (bolus).  Η έγχυση γίνεται απότομα και
παρακολουθείται η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του ιχνηθέτη σε κάποιο
περιφερικό σημείο.

Αν η ροή από ένα σημείο του συστήματος πραγματοποιείται κατά την ίδια φορά, η
ποσότητα Qt1,t2 του ιχνηθέτη που περνά από το σημείο κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ t1

και t2 δίνεται από τη σχέση

, = ( ) ( ) (2.11)

όπου F(t) η αιματική ροή και C(t) η μετρούμενη συγκέντρωση του ιχνηθέτη.

Αν η ροή είναι σταθερή ισχύει:

, = ( ) (2.12)

Αν η ροή δεν είναι σταθερή,  αλλά είναι στάσιμη κατά το θεωρούμενο χρονικό διάστημα και
η συγκέντρωση είναι σταθερή, ισχύει:

, = ( ) = ( − ) (2.13)
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2.2.1.3.1 Σταθερή έγχυση

Στη σταθερή έγχυση ο ιχνηθέτης εγχύεται με σταθερό ρυθμό R, ξεκινώντας από τη χρονική
στιγμή t=0 και για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε η συγκέντρωση σε
περιφερικό σημείο να είναι σχεδόν σταθερή

Αν η ροή είναι σταθερή,  το ποσό του ιχνηθέτη που περνά από το σημείο μέτρησης κατά το
χρονικό διάστημα μεταξύ t1 και t2 πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που εισέρχεται στο
σύστημα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα:

( − ) = ( ) ⇒ = [1 ( − )⁄ ] ∫ ( ) = ̅ (2.14)

Αν η ροή δεν είναι σταθερή, αλλά είναι τουλάχιστον στάσιμη,  και η συγκέντρωση είναι
σταθερή( − ) = ( − ) , = ⁄ (2.15)
Αν ούτε η ροή, ούτε η συγκέντρωση είναι σταθερές, αλλά είναι και οι δύο στάσιμες, και ο
ρυθμός εισόδου του ιχνηθέτη είναι σταθερός, η μεταβολή στη συγκέντρωση οφείλεται σε
μεταβολή της ροής.

Εικόνα 2.6: Σταθερή ροή κατά διαστήματα, [2]&[3]

Αν η μέτρηση πραγματοποιείται σε σημείο αμέσως περιφερικότερα του σημείου έγχυσης,
πριν συμβεί ανάμιξη κατά τη διεύθυνση της ροής, η συγκέντρωση που μετράται εξαιτίας
της εισόδου κατά το διάστημα T1 είναι= ⁄ (2.16)
όμοια εξαιτίας, της έγχυσης κατά το διάστημα T2, η μέτρηση της συγκέντρωσης θα είναι= ⁄ (2.17)
Επιπλέον μπορεί να οριστεί η μέση ροή

= ++ = ( ⁄ ) + ( ⁄ )+ (2.18)
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Αν η ροή μεταβάλλεται μη βηματικά, διαχωρίζουμε το συνολικό χρονικό διάστημα σε n
υποδιαστήματα και τη συνεχή ροή σε ένα μεγάλο αριθμό βημάτων, οπότε

= ( ⁄ ) + ( ⁄ ) + …+ ( ⁄ )+ + …+ (2.19)

= − 1( ) (2.20)

Πλεονεκτήματα σταθερής έγχυσης

 Το αποτέλεσμα εξαρτάται μόνο από το ρυθμό εισόδου του ιχνηθέτη και τη
μετρούμενη συγκέντρωση του ιχνηθέτη.

 Τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από την προσωρινή αποθήκευση του ιχνηθέτη
(με την προϋπόθεση ότι διατηρείται για αρκετό διάστημα μόνιμη κατάσταση), ώστε
να έχει αποκατασταθεί ισορροπία σε οποιοδήποτε φαινόμενο διάχυσης.

Μειονεκτήματα σταθερής έγχυσης

 Η επανακυκλοφορία του ιχνηθέτη συχνά καθιστά αδύνατη τη διατήρηση μόνιμης
κατάστασης, εκτός αν χρησιμοποιούνται ιχνηθέτες που χάνονται κατά την πρώτη
διάβαση από το σύστημα, αλλά αυτές τείνουν να διαχέονται στους ιστούς και έχουν
μεγάλους χρόνους ισορροπίας

2.2.1.3.2 Απότομη (Bolus) έγχυση

Στην απότομη έγχυση η διάρκεια έγχυσης ιχνηθέτη είναι βραχύτατη και η συνολική
ποσότητα του ιχνηθέτη που εγχύεται πρέπει να ισούται με το ολοκλήρωμα ροής -
συγκέντρωσης, όταν υπολογίζεται από τη στιγμή της έγχυσης ως το άπειρο,

= ( ) ( ) (2.21)

Αν η ροή είναι σταθερή

= ( ) (2.22)

= ∫ ( ) (2.23)

Αν η ροή δεν είναι σταθερή, αλλά περιοδική και στάσιμη, το ολοκλήρωμα μπορεί να
υπολογιστεί διασπώντας το σε υποδιαστήματα, καθένα με διάρκεια ενός καρδιακού
κύκλου,

( ) ( ) = ( ) ( ) + ( ) ( ) + …+ ( ) ( )( ) (2.24)
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Αν η συγκέντρωση είναι σταθερή κατά τη διάρκεια κάθε υποδιαστήματος,

( ) ( ) ≈ ( ) + ( ) + …+ ( )( ) (2.25)

όπου Ck : η μέση συγκέντρωση κατά το k-στό διάστημα

Αν η ροή είναι στάσιμη, κάθε όρος της πιο πάνω σχέσης εκφράζει το γινόμενο της μέσης
ροής επί το διάστημα Τ= ( + + … + ) (2.26)= ( + + … + ) (2.27)

το οποίο είναι σχεδόν όμοιο με

= ∫ ( ) = ̅ ∙ ∙ = ̅ ∙ (2.28)

όπου η Cs είναι μια ομαλή συνάρτηση που προσεγγίζει την ακολουθία των Ck

2.2.1.4 Θερμοαραίωση

Θερμοαραίωση είναι η μέτρηση της καρδιακής παροχής με χρήση θερμικού δείκτη. Ως
δείκτης χρησιμοποιείται υγρό ψυχρότερο κατά 8-10 ˚C τουλάχιστον από την θερμοκρασία
του πυρήνα του σώματος. H καρδιακή παροχή υπολογίζεται ως μέση τιμή τριών
τουλάχιστον διαδοχικών εγχύσεων που διαφέρουν μεταξύ τους μέχρι 10-15%.

Η εξίσωση Stewart – Hamilton στην θερμοαραίωση είναι:= ( )( ) (2.29)

όπου ΚΠ η καρδιακή παροχή, V ο εγχεόμενος όγκος, TB και TI οι θερμοκρασίες αίματος και
εγχεόμενου υγρού, αντίστοιχα, TB(t)dt η μεταβολή της θερμοκρασίας του αίματος
συναρτήσει του χρόνου, K1 ο παράγοντας διόρθωσης για τις διαφορές σε ειδική θερμότητα
και ειδικό βάρος μεταξύ του εγχεόμενου υγρού και του αίματος και K2 μία σταθερά
χαρακτηριστική για τον χρησιμοποιούμενο καθετήρα. Η σταθερά Κ2 διορθώνει την
θέρμανση του εγχεόμενου υγρού μέσα στον καθετήρα πριν ο θερμικός δείκτης φτάσει στο
αίμα. Η σταθερά εξαρτάται από τον τύπο, την θερμική αγωγιμότητα και τα γεωμετρικά
χαρακτηριστικά του καθετήρα και την θερμοκρασία και τον όγκο του εγχεόμενου υγρού. Η
εξίσωση Stewart-Hamilton προϋποθέτει σταθερή ροή και όχι - όπως συμβαίνει στην
πραγματικότητα στην κυκλοφορία του αίματος - ροή κατά παλμούς. Ωστόσο, επειδή  ο
καρδιακός κύκλος είναι σημαντικά μικρότερος από τον χρόνο διέλευσης του δείκτη, το
σφάλμα δεν είναι σημαντικό και μπορεί να αγνοηθεί.

Πλεονεκτήματα Θερμοαραίωσης

 Δεν υπάρχει απώλεια θερμικού δείκτη μεταξύ των σημείων έγχυσης και
ανίχνευσης.
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 Η ανάμειξη του θερμικού δείκτη με το αίμα είναι πλήρης.

 Η προκαλούμενη πτώση της θερμοκρασίας στο σημείο ανίχνευσης μπορεί να
μετρηθεί με ακρίβεια σε σχέση με την βασική θερμοκρασία στο σημείο ανίχνευσης.

Μειονεκτήματα Θερμοαραίωσης

 Το thermistor υφίσταται μία σχετική μόνωση σε σχέση με τις μεταβολές της
θερμοκρασίας στο αίμα. Μειώνεται έτσι η ταχύτητα ανταπόκρισής του, ώστε να
μην είναι σε θέση να καταγράψει με απόλυτη πιστότητα την συνολική μεταβολή της
θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα η καμπύλη θερμοαραίωσης να αποκλίνει σε σχέση
με την καμπύλη που προκύπτει από την αραίωση χρωστικής.

 H απώλεια θερμικού δείκτη στους γύρω ιστούς οδηγεί σε τροποποίηση του
σχήματος της καμπύλης και σε υπερεκτίμηση της ΚΠ.

 Το εγχεόμενο υγρό δεν έχει ενιαία θερμοκρασία.

2.2.1.5 Μέθοδος Fick

Η αρχή του Fick διατυπώθηκε ήδη το 1870 και υποστηρίζει ότι για δεδομένη ουσία που
διέρχεται μέσα από ένα σύστημα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σταθερή κατάσταση, η
ποσότητα στην έξοδο προκύπτει από την ποσότητα στην είσοδο συν την ποσότητα που
προστίθεται ή αφαιρείται μεταξύ των σημείων εισόδου και εξόδου.

Εικόνα 2.7: Η αρχή του Fick, [5]

Η αρχή του Fick απαιτεί μία ουσία-δείκτη που εισέρχεται στο σύστημα με σταθερό ρυθμό.
Το οξυγόνο είναι ένας πολύ καλός δείκτης γιατί τόσο η πρόσληψη οξυγόνου από τον
πνεύμονα όσο και οι ποσότητες οξυγόνου στο μεικτό φλεβικό αίμα και στις συστηματικές
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αρτηρίες είναι σχετικά εύκολο να υπολογιστούν. Με βάση την αρχή του Fick, ισχύει για το
οξυγόνο:

VO2 = ΚΠ x [C(a-v)̃O2] (2.30)
ΚΠ = V O2 / [C(a-ṽ)O2] (2.31)
Όπου, ΚΠ είναι ο καρδιακός παλμός, VO2 η κατανάλωση οξυγόνου και C(a-v)̃O2 η
αρτηριοφλεβική διαφορά οξυγόνου.

Η μέθοδος προϋποθέτει καθετήρα πνευμονικής για μέτρηση του κορεσμού στο μεικτό
φλεβικό αίμα, καθώς και μεταβολικό κομπιούτερ για προσδιορισμό του VO2.

Πλεονεκτήματα Μεθόδου Fick

 H χρήση της μεθόδου Fick για το οξυγόνο παρέχει αξιόπιστες μετρήσεις ΚΠ σε
σταθερή κατάσταση, με καλύτερη επαναληψιμότητα από την Θερμοαραίωση και
πιο ακριβείς μετρήσεις σε καταστάσεις χαμηλής παροχής.

 Η συνεχής μέτρηση ΚΠ με την μέθοδο Fick, με συνεχή προσδιορισμό του VO2 και με
χρήση οξυμετρικού καθετήρα και παλμικού οξύμετρου είναι επίσης εφικτή.

Μειονεκτήματα Μεθόδου Fick

 Ανεπαρκής ανάμειξη του δείκτη στο σημείο δειγματοληψίας.

 Ο κορεσμός του οξυγόνου στην πνευμονική αρτηρία εμφανίζει διακυμάνσεις με
παλμικό χαρακτήρα. Το δείγμα πρέπει έτσι να αναρροφάται με αργό ρυθμό, σε
διάστημα 5-10 sec ώστε να αμβλύνεται η διακύμανση.

 Σφάλματα στην τιμή της αιμοσφαιρίνης που χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό
της περιεκτικότητας του αίματος σε οξυγόνο.

 Προβλήματα στον προσδιορισμό του VO2 από το μεταβολικό κομπιούτερ.

 Απουσία σταθερής κατάστασης.

 Φλεγμονή στον πνεύμονα προκαλεί αυξημένη κατανάλωση Ο2 στο πνευμονικό
παρέγχυμα και υπερεκτίμηση της VO2.

2.2.2 Υδραυλικές μέθοδοι μέτρησης ροής

2.2.2.1 Μετρητές παροχής διαφορικού τύπου

Μετρούν την παροχή βάση της διαφοράς πίεσης σε δύο σημεία του ρευστού. Για τη
δημιουργία της διαφοράς πίεσης χρησιμοποιείται κάποιο εμπόδιο, όπως ένα διάφραγμα ή
αλλαγή της διατομής του σωλήνα. Η αρχή λειτουργίας του μετρητή διαφράγματος φαίνεται
στην Εικόνα 2.8.
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Εικόνα 2.8: Αρχή λειτουργίας του μετρητή διαφράγματος, [6]

Για ρευστά ασυμπίεστα και χωρίς τριβές ισχύουν οι εξισώσεις της συνέχειας και του
Bernoulli. Έτσι προκύπτει:

= 1 −
2( − ) (2.32)

όπου Α1, P1 και Α2, P2 η διατομή του σωλήνα και η πίεση, αντίστοιχα, στις θέσεις 1 και 2.

Οι διατομές Α1 και Α2 δεν είναι σταθερές αλλά καθορίζονται από τη διατομή του σωλήνα
όσο και από τη διατομή του διαφράγματος. Επιπλέον η ύπαρξη τριβής σ’ ένα πραγματικό
ρευστό επηρεάζει τη διαφορά πίεσης μεταξύ δύο σημείων. Οπότε σε μη ιδανική περίπτωση
υπεισέρχεται ένας συντελεστής C που καλείται συντελεστής εκροής.

Κατά συνέπεια η παροχή Q δίνεται από τη σχέση:

= ∙ 1 −
2( − ) (2.33)

Η μεταβολή της πίεσης που δημιουργεί το διάφραγμα μπορεί να δημιουργηθεί και με
άλλους τρόπους, όπως με ακροφύσια ή σωλήνες Venturi.
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όπου Α1, P1 και Α2, P2 η διατομή του σωλήνα και η πίεση, αντίστοιχα, στις θέσεις 1 και 2.

Οι διατομές Α1 και Α2 δεν είναι σταθερές αλλά καθορίζονται από τη διατομή του σωλήνα
όσο και από τη διατομή του διαφράγματος. Επιπλέον η ύπαρξη τριβής σ’ ένα πραγματικό
ρευστό επηρεάζει τη διαφορά πίεσης μεταξύ δύο σημείων. Οπότε σε μη ιδανική περίπτωση
υπεισέρχεται ένας συντελεστής C που καλείται συντελεστής εκροής.

Κατά συνέπεια η παροχή Q δίνεται από τη σχέση:

= ∙ 1 −
2( − ) (2.33)

Η μεταβολή της πίεσης που δημιουργεί το διάφραγμα μπορεί να δημιουργηθεί και με
άλλους τρόπους, όπως με ακροφύσια ή σωλήνες Venturi.
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Εικόνα 2.9: Αρχή λειτουργίας μετρητών ακροφυσίου και Venturi, [6]

Το πλεονέκτημα των μετρητών ακροφυσίου και Venturi εν συγκρίσει με τους μετρητές
διαφράγματος είναι ο μεγαλύτερος συντελεστής εκροής που παρουσιάζουν και κατά
συνέπεια η μικρότερη απώλεια πίεσης.

Πλεονεκτήματα των μετρητών παροχής διαφορικού

 Μικρό κόστος κατασκευής.

 Χρησιμοποιούνται για πολλά υγρά και αέρια.

 Δεν έχουν κινούμενα μέρη.

Μειονεκτήματα των μετρητών παροχής διαφορικού

 Εμφανίζουν απώλεια πίεσης.

 Έχουν μικρή περιοχή μέτρησης.

 Η ακρίβεια τους εξαρτάται από τον συντελεστή εκροής ο οποίος επηρεάζεται από
το είδος της ροής.

 Η εναπόθεση υλικού και η διάβρωση που εμφανίζεται με το χρόνο προκαλούν
σφάλματα.

2.2.2.2 Ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής

Η αρχή λειτουργίας ενός ηλεκτρομαγνητικού μετρητή παροχής φαίνεται στην Εικόνα 2.10.
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Εικόνα 2.10: α) Αρχή λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικού μετρητή παροχής
β) Κατανομή δυναμικού σε μία διατομή του σωλήνα, [6]

Ο σωλήνας μέσα στον οποίο ρέει το ρευστό βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο που
δημιουργείται από έναν ηλεκτρομαγνήτη. Ο ηλεκτρομαγνήτης μπορεί να τροφοδοτείται με
συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα. Ας θεωρήσουμε κατ' αρχήν ότι ο ηλεκτρομαγνήτης
τροφοδοτείται με συνεχές ρεύμα. Το ρευστό θεωρείται αγώγιμο οπότε θα αναπτυχθεί ένα
ηλεκτρικό πεδίο. Έτσι μεταξύ δύο σημείων της περιφέρειας του σωλήνα εμφανίζονται
τάσεις. Για στατικό μαγνητικό πεδίο με επαγωγή Β η τάση αυτή ισούται με V=Β·d·υ, όπου d
η διάμετρος του σωλήνα και υ η ταχύτητα ροής. Στα άκρα της διαμέτρου που είναι κάθετη
στο μαγνητικό πεδίο και στην διεύθυνση της ροής τοποθετούνται δύο ηλεκτρόδια.

Αν η τροφοδοσία του ηλεκτρομαγνήτη είναι εναλλασσόμενη, τότε η τάση μεταξύ των δύο
ηλεκτροδίων είναι:= ∙ ∙ ∙ sin + ∙ ∙ ∙ cos (2.34)
όπου Κ μία σταθερά.

Ο δεύτερος όρος της εξίσωσης είναι ανεξάρτητος της ταχύτητας ροής. Εκφράζει την τάση
που επάγεται λόγω της μεταβολής του μαγνητικού πεδίου στο βρόχο που δημιουργείται
από τα καλώδια σύνδεσης των ηλεκτροδίων και του αγώγιμου δρόμου (μέσω του ρευστού)
που υπάρχει μεταξύ των ηλεκτροδίων. Σε πραγματικά ρευστά η ταχύτητα ροής δεν είναι
σταθερή κατά μήκος της διαμέτρου του σωλήνα. Υπάρχει μία κατανομή ταχυτήτων. Σε
περίπτωση συμμετρικής κατανομής ως προς το κέντρο του σωλήνα η επαγόμενη τάση είναι
ανάλογη της μέσης ταχύτητας ροής. Μη συμμετρική όμως κατανομή ταχυτήτων επιδρά στο
αποτέλεσμα της μέτρησης.

Η τροφοδοσία του ηλεκτρομαγνήτη στην πράξη γίνεται με εναλλασσόμενο ρεύμα.
Αποφεύγεται το συνεχές για να μην παραμορφώνεται η συμμετρική κατανομή ταχυτήτων
και για να εμποδίζεται η εναπόθεση θετικών ιόντων στο αρνητικό ηλεκτρόδιο.

Η παροχή είναι:

= ∙ 4 ∙ ⇒ = ∙ 4 ∙ (2.35)
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Πλεονεκτήματα του ηλεκτρομαγνητικού μετρητή παροχής

 Καλή ακρίβεια, περίπου 1% της μέγιστης ένδειξης.

 Μεγάλη γραμμική περιοχή.

 Καλή δυναμική συμπεριφορά.

 Δεν περιέχει εμπόδια πράγμα που σημαίνει ότι δεν εμφανίζεται απώλεια πίεσης.

 Η μέτρηση δεν επηρεάζεται από την πυκνότητα και το ιξώδες του ρευστού.

 Μπορεί να μετρήσει την ταχύτητα και προς τις δύο φορές ροής, γιατί αλλάζει το
πρόσημο της επαγόμενης τάσης όταν αλλάζει η φορά ροής.

2.2.2.3 Σωλήνας Pitot

Στην Εικόνα 2.11 φαίνεται η αρχή λειτουργίας του σωλήνα Pitot.

Εικόνα 2.11: Αρχή λειτουργίας του σωλήνα Pitot, [6]

Η οπή Α βρίσκεται στην κορυφή του σωλήνα ενώ στις πλευρές του υπάρχουν μερικές οπές
Β. Ο σωλήνας προσανατολίζεται προς την ροή της οποίας η ταχύτητα είναι υ. Η οπή Α είναι
κάθετη προς την ροή. Στη θέση Β επικρατεί η κανονική πίεση του ρευστού, ενώ στην θέση Α
η πίεση είναι μεγαλύτερη. Από την εφαρμογή της εξίσωσης Bernoulli προκύπτει για
ασυμπίεστο χωρίς τριβές ρευστό:

= + 12 ∙ (2.36)

όπου ρ η πυκνότητα του ρευστού, υ η ταχύτητα ροής του, PA και ΡB οι πιέσεις στα σημεία Α
και Β αντίστοιχα. Η διαφορά πιέσεων ΡA και ΡB μετριέται με ένα διαφορικό μετατροπέα
πίεσης και στην συνέχεια υπολογίζεται η ταχύτητα υ. Η διάμετρος του σωλήνα Pitot πρέπει
να είναι πολύ μικρή (θεωρητικά μηδενική) για να μην διαταράσσεται η ροή. Σφάλματα στην
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μέτρηση μπορούν να προκύψουν από κακή ευθυγράμμιση του σωλήνα Pitot με την
διεύθυνση της ροής, καθώς και από το ότι η διάμετρος του σωλήνα Pitot δεν είναι
μηδενική.
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3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Περιγραφή Χαρακτηριστικών Μεγεθών

3.1 Είδη στένωσης

Τα είδη των αρτηριακών στενώσεων ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες:

 Περίπου αξονοσυμμετρική στένωση, Εικόνα 3.1

 Ασύμμετρη στένωση, που προεξέχει από το εσωτερικό τοίχωμα σε ένα μέρος μόνο
της περιφέρειας του αγγείου, Εικόνα 3.2

Εικόνα 3.1: Αξονοσυμμετρική στένωση, [1]

Εικόνα 3.2: Ασύμμετρη στένωση, [1]

Στην Εικόνα 3.3 φαίνεται η κατανομή της πίεσης κατά μήκος της στένωσης, όπου P0

είναι η πίεση ανάντη και P η πίεση κατά μήκος της στένωσης. Όπως παρατηρούμε έχουμε
μία απότομη πτώση της πίεσης όταν πλησιάζουμε τη στένωση, αλλά αυτή ανακτάται
αμέσως μετά τη στένωση.
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Εικόνα 3.3: Τυπική κατανομή πίεσης κατά μήκος της στένωσης, [1]

Η ελάχιστη πίεση εμφανίζεται κατάντη του λαιμού στένωσης, αλλά λόγω της οξύτητας της
καμπύλης είναι δύσκολο να καθοριστεί επακριβώς η θέση του ελαχίστου. Είναι εμφανές ότι
η γεωμετρία της στένωσης είναι μεγάλης σπουδαιότητας, καθώς η τιμή του ελαχίστου και η
πτώση πίεσης μετά από αυτό είναι εντονότερη στο μοντέλο της ασύμμετρης στένωσης σε
σχέση με το αξονοσυμμετρικό μοντέλο. Επιπλέον μια σημαντική πτώση πίεσης
παρατηρείται ανάντη του λαιμού στένωσης όσον αφορά το αξονοσυμμετρικό μοντέλο σε
σχέση με το μοντέλο της ασύμμετρης στένωσης, αλλά όσο πλησιάζουμε προς το λαιμό
έχουμε πιο απότομη πτώση πίεσης για το ασύμμετρο μοντέλο. Στην παρούσα εργασία
εξετάζουμε το αξονοσυμμετρικό μοντέλο.
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3.2 Ηλεκτρικό ανάλογο

3.2.1 Αντιστοίχηση υδραυλικών και ηλεκτρικών παραμέτρων

Κατά την ανάλυση της λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος είναι συχνά χρήσιμο να
παριστάνονται οι υδραυλικές ιδιότητες των διαφόρων στοιχείων με ηλεκτρικά ανάλογα.
Αυτή η διαδικασία είναι έγκυρη εφόσον υπάρχει ένα προς ένα αντιστοίχιση μεταξύ των
υδραυλικών και των ηλεκτρικών ποσοτήτων και εφόσον η μαθηματική συμπεριφορά των
υδραυλικών και των ηλεκτρικών στοιχείων είναι η ίδια. Η αντιστοίχιση των υδραυλικών
παραμέτρων με τις παραμέτρους των ηλεκτρικών κυκλωμάτων φαίνεται στον Πίνακα 3.1.

Υδραυλική Παράμετρος Ηλεκτρική Παράμετρος
Πίεση P Δυναμικό V

Ροή/Παροχή = Ρεύμα =
Όγκος V Φορτίο q

Αντίσταση = Αντίσταση R

Ελαστικότητα τοιχωμάτων Χωρητικότητα C
Αιματική Αδράνεια Επαγωγή L
Αντλία καρδιάς Πηγή εναλλασσόμενης τάσης
Βαλβίδα Δίοδος

Πίνακας 3.1: Αντιστοίχηση υδραυλικών και ηλεκτρικών παραμέτρων, [2]&[3]

Στη ροή του αίματος η αντίσταση οφείλεται κυρίως στο ιξώδες του αίματος. Η αντίσταση R
είναι ο λόγος της διαφοράς πίεσης κατά μήκος ενός στοιχείου, προς το ρυθμό ροής του
ρευστού διαμέσου του στοιχείου, στη μόνιμη κατάσταση.

Τα αγγεία συστέλλονται και διαστέλλονται καθώς περνάει το αίμα μέσα από αυτά και έτσι
κρατούν ή απελευθερώνουν αίμα, όπως ακριβώς λειτουργεί και ο πυκνωτής. H
χωρητικότητα C ενός στοιχείου είναι ο λόγος του όγκου του ρευστού που περιέχεται στο
στοιχείο προς τη διαφορά πίεσης κατά μήκος αυτού του στοιχείου.

Όπως όλα τα κινούμενα σώματα έτσι και το ρέον αίμα έχει την τάση να διατηρεί την
κινητική του κατάσταση λόγω αδράνειας, ιδιότητα που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της
επαγωγής. Η επαγωγή L ενός στοιχείου είναι ο λόγος της πτώσης πίεσης που εμφανίζεται
στο στοιχείο προς το ρυθμό μεταβολής της ροής.

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής μοντελοποιούνται με την παραπάνω αντιστοίχιση η
λειτουργία της καρδιάς, 55 αρτηριακά τμήματα του κυκλοφορικού συστήματος, οι
στεφανιαίες αρτηρίες (14 τμήματα για τις αριστερές και 11 για τις δεξιές), η πνευμονική
κυκλοφορία, τα αρτηρίδια, τα τριχοειδή και οι φλέβες. Επιπλέον, μοντελοποιείται ένα
τμήμα στεφανιαίας αρτηρίας όπου εμφανίζεται στένωση. Ο τρόπος που συνδέεται η καρδιά
με το κυκλοφορικό σύστημα φαίνεται στην Εικόνα 3.4. Η ροή του αίματος γίνεται από τη
δεξιά πλευρά της καρδιάς στην πνευμονική κυκλοφορία, στη συνέχεια στην αριστερή
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πλευρά της καρδιάς, στην περιφερική κυκλοφορία και από κει πάλι στη δεξιά πλευρά της
καρδιάς.

Εικόνα 3.4: Σύνδεση καρδιάς με τη μικρή και τη μεγάλη κυκλοφορία, [2]&[3]

Στην Εικόνα 3.5 φαίνονται αναλυτικότερα τα επιμέρους κομμάτια. Η δεξιά πλευρά της
καρδιάς αποτελείται από το δεξιό κόλπο και τη δεξιά κοιλία, η αριστερή πλευρά της
καρδιάς από τον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία και η πνευμονική κυκλοφορία
από τις πνευμονικές αρτηρίες και τις πνευμονικές φλέβες. Η πνευμονική κυκλοφορία
αρχίζει από τη δεξιά κοιλία της καρδιάς και καταλήγει στον αριστερό κόλπο. Η περιφερική
κυκλοφορία αρχίζει από την αριστερή κοιλία της καρδίας και αποτελείται από πλήθος
αρτηριών που οδηγούν στα αρτηρίδια, στα τριχοειδή και τέλος στις φλέβες, απ’ όπου
καταλήγουν στο δεξιό κόλπο της καρδιάς. Στην περιφερική κυκλοφορία ανήκουν και οι
στεφανιαίες αρτηρίες που ξεκινούν επίσης από την αριστερή κοιλία της καρδιάς και
καταλήγουν μέσω των στεφανιαίων φλεβών στο δεξιό κόλπο της καρδιάς.

Εικόνα 3.5: Σύνδεση καρδιαγγειακού συστήματος, [5]
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Κάθε αρτηριακό τμήμα προσομοιώνεται με τη διάταξη που φαίνεται στην Εικόνα 3.6
κάνοντας τις παρακάτω αντιστοιχίσεις, [4]:

1mmHg = 1 Volt (πίεση - τάση) (3.1)
133416 ml/s = 1A (παροχή – ρεύμα) (3.2)
1 Pa∙s/ml = 1 kΩ (αντίσταση - αντίσταση) (3.3)
0,001ml/Pa = 1 µF (ελαστικότητα - χωρητικότητα) (3.4)
1 Pa∙s 2 /ml = 1 µH (αδράνεια - επαγωγή) (3.5)

Εικόνα 3.6: Διάταξη για την προσομοίωση αρτηριακών τμημάτων, [5]

Για τη διάταξη αυτή ισχύουν οι σχέσεις:

= − (3.6)

= − ∙ − (3.7)

Όπου Q είναι η ροή και P η πίεση. Οι σχέσεις προέκυψαν από γνωστές σχέσεις της θεωρίας
κυκλωμάτων αντικαθιστώντας το ρεύμα, Ι, με τη ροή, Q, και την τάση, V, με την πίεση, P.

Για τις τιμές των στοιχείων της διάταξης της Εικόνας 3.6 χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω
σχέσεις, [4]:

= 8 (3.8)

= 32 ℎ (3.9)

= 94 (3.10)

όπου l το μήκος του αρτηριακού τμήματος, r και Α η ακτίνα και το εμβαδό της κυκλικής
διατομής του, αντίστοιχα, h το πάχος του τοιχώματος του, μ το ιξώδες του αίματος

(μ=0,0035 ∙ ), ρ η πυκνότητα του αίματος (ρ=1050 ) και Ε η ελαστικότητα των αρτηριών.
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Όταν τα αρτηριακά τμήματα είναι το ένα δίπλα στο άλλο, τα ηλεκτρικά τους ανάλογα
συνδέονται σε σειρά. Σε περίπτωση διακλαδώσεων τα ηλεκτρικά ανάλογα των τμημάτων
που διακλαδώνονται συνδέονται παράλληλα όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.7.

Εικόνα 3.7: Σύνδεση ηλεκτρικών αναλόγων σε σειρά και παράλληλα, [2]&[3]

3.2.2 Χαρακτηριστικές τιμές περιφερικών αρτηριακών
τμημάτων

Η Εικόνα 3.8 παρουσιάζει τη συνδεσιμότητα των πενήντα πέντε αρτηριακών τμημάτων που
χρησιμοποιούνται στο πρότυπο του αρτηριακού δικτύου που μοντελοποιείται και ο
Πίνακας 3.2 περιέχει για καθένα από αυτά τα αρτηριακά τμήματα τις τιμές του μήκους του,
της ακτίνας της κυκλικής του διατομής, του πάχους του τοιχώματός του και την
ελαστικότητά του.



Μοντελοποίηση καρδιακού και κυκλοφορικού συστήματος για την ποσοτική εκτίμηση
στεφανιαίας στένωσης

ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ ΑΛΚΜΗΝΗ Σελίδα 58

Εικόνα 3.8: Συνδεσιμότητα των 55 αρτηριακών τμημάτων, [5]

Αρτηριακό Τμήμα l (cm) r (cm) h (cm) Ελαστικότητα
(Mpa)

1 Ascending aorta 4 1,47 0,163 0,4
2 Aortic arch I 2 1,263 0,126 0,4
3 Brachiocephalic 3,4 0,699 0,08 0,4
4 R. subclavian I 3,4 0,541 0,067 0,4
5 R. carotid 17,7 0,473 0,063 0,4
6 R.vertebral 14,8 0,24 0,045 0,8
7 R. subclavian II 42,2 0,515 0,067 0,4
8 R. radius 23,5 0,367 0,043 0,8
9 R. ulnar I 6,7 0,454 0,046 0,8

10 Aortic arch II 3,9 1,195 0,115 0,4
11 L. carotid 20,8 0,413 0,045 0,4
12 Thoracic aorta I 5,2 1,12 0,11 0,4
13 Thoracic aorta II 10,4 1,071 0,1 0,4
14 Intercostals 8 0,317 0,049 0,4
15 L. subclavian I 3,4 0,474 0,066 0,4
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Αρτηριακό Τμήμα l (cm) r (cm) h (cm) Ελαστικότητα
(Mpa)

16 L. vertebral 14,8 0,203 0,045 0,8
17 L. subclavian II 42,2 0,455 0,067 0,4
18 L. ulnar I 6,7 0,401 0,046 0,8
19 L. radius 23,5 0,324 0,043 0,8
20 Celiac I 2 0,588 0,064 0,4
21 Celiac II 1 0,2 0,064 0,4
22 Hepatic 6,6 0,458 0,049 0,4
23 Splenic 6,3 0,386 0,054 0,4
24 Gastric 7,1 0,375 0,045 0,4
25 Abdominal aorta I 5,3 0,92 0,09 0,4
26 Sup. mensenteric 5,9 0,499 0,069 0,4
27 Abdominal aorta II 1,5 0,843 0,08 0,4
28 R. renal 3,2 0,35 0,053 0,4
29 Abdominal aorta III 1,5 0,794 0,08 0,4
30 L. renal 3,2 0,35 0,053 0,4
31 Abdominal aorta IV 10,6 0,665 0,075 0,4
32 Inf. Mensenteric 5 0,194 0,043 0,4
33 Abdominal aorta V 8 0,631 0,065 0,4
34 R. com. Iliac 5,8 0,47 0,06 0,4
35 R. ext. iliac 14,4 0,482 0,053 0,8
36 R. int. Iliac 5 0,301 0,04 1,6
37 R. deep femoral 12,6 0,356 0,047 0,8
38 R. femoral 44,3 0,361 0,05 0,8
39 R. ext. carotid 17,7 0,382 0,042 0,8
40 L. int. carotid 17,6 0,334 0,03 0,8
41 R. post. tibial 32,1 0,375 0,045 1,6
42 R. ant. tibial 34,3 0,197 0,039 1,6
43 R. interosseous 7,9 0,194 0,028 1,6
44 R. ulnar II 17,1 0,433 0,046 0,8
45 L. ulnar II 17,1 0,383 0,046 0,8
46 L. interosseous 7,9 0,172 0,028 1,6
47 R. int. carotid 17,6 0,382 0,045 0,8
48 L. ext. carotid 17,7 0,334 0,042 0,8
49 L. com. iliac 5,8 0,47 0,06 0,4
50 L. ext. iliac 14,4 0,482 0,053 0,8
51 L. int. iliac 5 0,301 0,04 1,6
52 L. deep femoral 12,6 0,356 0,047 0,8
53 L. femoral 44,3 0,361 0,05 0,8
54 L.post. tibial 32,1 0,376 0,045 1,6
55 L. ant. tibial 34,3 0,198 0,039 1,6

Πίνακας 3.2: Χαρακτηριστικές φυσικές τιμές των 55 αρτηριακών τμημάτων, [6]
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Στον Πίνακα 3.3 υπολογίζονται, σύμφωνα με τις σχέσεις (3.8), (3.9) και (3.10), οι τιμές της
αντίστασης, R, της χωρητικότητας, C, και της επαγωγής, L, των πενήντα πέντε αρτηριακών
τμημάτων, με βάση τις οποίες υλοποιείται η διάταξη της Εικόνας 3.6 για καθένα από αυτά.

R (kΩ) C (μF) L (μH) C/2 (μF)

1 0,007634827 0,918343518 0,1392027 0,459172
2 0,007005274 0,37674741 0,09428565 0,188374
3 0,12693422 0,171002016 0,52329535 0,085501
4 0,353751575 0,09466222 0,87358808 0,047331
5 3,1516445 0,350265137 5,949402 0,175133
6 39,758068 0,026781426 19,322421 0,013391
7 5,346777 1,01353817 11,965209 0,506769
8 11,545484 0,15912865 13,120731 0,079564
9 1,405594 0,080285166 2,444474 0,040143
10 0,017045177 0,681790988 0,20537667 0,340895
11 6,37194 0,383602783 9,170342 0,191801
12 0,029453695 0,782430011 0,3117379 0,391215
13 0,070450484 1,505159505 0,68183095 0,75258
14 7,060923 0,061270647 5,986787 0,030635
15 0,600307924 0,064632474 1,138006 0,032316
16 77,675863 0,016206457 27,00797 0,008103
17 8,775571 0,698960465 15,328935 0,34948
18 2,309436 0,055322381 3,133346 0,027661
19 19,006246 0,109492713 16,834497 0,054746
20 0,149117707 0,074844997 0,43500841 0,037422
21 5,570428 0,00147262 1,880019 0,000736
22 1,336874 0,15244917 2,366112 0,076225
23 2,529297 0,079047744 3,179715 0,039524
24 3,19994 0,09802129 3,796804 0,049011
25 0,065937592 0,540228654 0,47089332 0,270114
26 0,84812205 0,1251657 1,781859 0,062583
27 0,026472167 0,132331967 0,15872978 0,066166
28 1,900581 0,030497133 1,964428 0,015249
29 0,03363704 0,11057159 0,17892563 0,055286
30 1,900581 0,030497133 1,964428 0,015249
31 0,483089735 0,489655133 1,80254 0,244828
32 31,460934 0,010002015 9,990538 0,005001
33 0,449760256 0,364288517 1,510962 0,182144
34 1,059364 0,118236371 1,974488 0,059118
35 2,377841 0,179216716 4,661125 0,089608
36 5,428909 0,010039921 4,150107 0,00502
37 6,99164 0,071248128 7,476406 0,035624
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R (kΩ) C (μF) L (μH) C/2 (μF)

38 23,247885 0,245530872 25,562989 0,122765
39 7,4084667 0,138377297 9,121554 0,069189
40 12,604782 0,128760185 11,864298 0,06438
41 14,467333 0,110791669 17,16583 0,055396
42 202,972752 0,01980382 66,463618 0,009902
43 49,708276 0,006067294 15,785049 0,003034
44 4,335638 0,177767656 6,858713 0,088884
45 7,08287 0,123022735 8,766392 0,061511
46 80,449218 0,004228391 20,081332 0,002114
47 7,366611 0,128422471 9,07002 0,064211
48 12,6764 0,092494126 11,931709 0,046247
49 1,059364 0,118236371 1,974488 0,059118
50 2,377841 0,179216716 4,661125 0,089608
51 5,428909 0,010039921 4,150107 0,00502
52 6,99164 0,071248128 7,476406 0,035624
53 23,247885 0,245530872 25,562989 0,122765
54 14,314038 0,111680368 17,074644 0,05584
55 198,903252 0,020106935 65,79396 0,010053

Πίνακας 3.3: Χαρακτηριστικές ηλεκτρικές τιμές των 55 αρτηριακών τμημάτων

3.2.3 Χαρακτηριστικές τιμές στεφανιαίων αρτηριακών
τμημάτων

3.2.3.1 Αριστερές στεφανιαίες αρτηρίες

Η Εικόνα 3.9 παρουσιάζει τη συνδεσιμότητα των δεκατεσσάρων αριστερών στεφανιαίων
αρτηριακών τμημάτων που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο του αρτηριακού δικτύου που
μοντελοποιείται και ο Πίνακας 3.4 περιέχει για καθένα από τα αρτηριακά αυτά τμήματα τις
τιμές του μήκους του, της ακτίνας της κυκλικής του διατομής, του πάχους του τοιχώματός
του και την ελαστικότητά του.
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Εικόνα 3.9: Συνδεσιμότητα των 14 αριστερών στεφανιαίων αρτηριακών τμημάτων, [7]

l (cm) r (cm) h (cm) E (Mpa)
1 2,2 0,1865 0,02984 0,2
2 2,7 0,1445 0,02312 0,2
3 4,7 0,103 0,01648 0,2
4 2,9 0,1245 0,01992 0,2
5 2,2 0,0705 0,01128 0,2
6 6,9 0,1025 0,0164 0,2
7 4,6 0,116 0,01856 0,2
8 2 0,146 0,02336 0,2
9 3,5 0,116 0,01856 0,2

10 1,5 0,13 0,0208 0,2
11 3 0,1 0,016 0,2
12 2,1 0,117 0,01872 0,2
13 3,7 0,1035 0,01656 0,2
14 3,9 0,1015 0,01624 0,2

Πίνακας 3.4: Χαρακτηριστικές φυσικές τιμές των 14 αριστερών στεφανιαίων αρτηριακών τμημάτων, [7]

Στον Πίνακα 3.5 υπολογίζονται, σύμφωνα με τις σχέσεις (3.8), (3.9) και (3.10), οι τιμές της
αντίστασης, R, της χωρητικότητας, C, και της επαγωγής, L, των δεκατεσσάρων αριστερών
στεφανιαίων αρτηριακών τμημάτων, με βάση τις οποίες υλοποιείται η διάταξη της Εικόνας
3.6 για καθένα από αυτά.
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R (kΩ) C (μF) L (μH) C/2 (μF)
1 16,2074937 0,011268631 4,756498015 0,005634
2 55,195148 0,008302144 9,724122 0,004151
3 372,183816 0,007342824 33,315453 0,003671
4 107,5794 0,006619535 14,069595 0,00331
5 793,733551 0,001610244 33,286395 0,000805
6 557,137197 0,010675485 49,388254 0,005338
7 226,430226 0,009115166 25,707756 0,004558
8 39,230794 0,006278075 7,055805 0,003139
9 172,283868 0,006935453 19,560249 0,003468
10 46,808678 0,003733092 6,674625 0,001867
11 267,38053 0,004417861 22,560232 0,002209
12 99,881343 0,004233327 11,536389 0,002117
13 287,374911 0,005836778 25,974269 0,002918
14 327,498235 0,005916808 28,467861 0,002958

Πίνακας 3.5: Χαρακτηριστικές ηλεκτρικές τιμές των 14 αριστερών στεφανιαίων αρτηριακών τμημάτων

3.2.3.2 Δεξιές στεφανιαίες αρτηρίες

Η Εικόνα 3.10 παρουσιάζει τη συνδεσιμότητα των έντεκα δεξιών στεφανιαίων αρτηριακών
τμημάτων που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο του αρτηριακού δικτύου που
μοντελοποιείται και ο Πίνακας 3.6 περιέχει για καθένα από τα αρτηριακά αυτά τμήματα τις
τιμές του μήκους του, της ακτίνας της κυκλικής του διατομής, του πάχους του τοιχώματός
του και την ελαστικότητά του.

Εικόνα 3.10: Συνδεσιμότητα των 11 δεξιών στεφανιαίων αρτηριακών τμημάτων, [8]
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l (cm) r (cm) h (cm) E(Mpa)
1 2,2 0,1865 0,02984 0,2
2 4,2 0,116 0,01856 0,2
3 2 0,145 0,0232 0,2
4 3 0,125 0,02 0,2
5 3,3 0,135 0,0216 0,2
6 3,5 0,116 0,01856 0,2
7 3,1 0,13 0,0208 0,2
8 3 0,103 0,01648 0,2
9 2,5 0,1245 0,01992 0,2

10 3,4 0,103 0,01648 0,2
11 4,5 0,1025 0,0164 0,2

Πίνακας 3.6: Χαρακτηριστικές φυσικές τιμές των 11 δεξιών στεφανιαίων αρτηριακών τμημάτων

Οι φυσικές τιμές των δεξιών στεφανιαίων αρτηριών αποτελούν εκτίμηση των πραγματικών
μεγεθών. Επειδή η βιβλιογραφική αναζήτηση επικεντρώνεται στην αριστερή πλευρά της
καρδιάς, η εκτίμηση γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά των αριστερών στεφανιαίων
αρτηριών, Πίνακας 3.4. Γνωρίζοντας την τμηματοποίηση των δεξιών στεφανιαίων αρτηριών,
Εικόνα 3.10, αντλούμε πληροφορίες για τις φυσικές χαρακτηριστικές τιμές αυτών των
τμημάτων από τα αντίστοιχα της αριστερής πλευράς.

Στον Πίνακα 3.7 υπολογίζονται, σύμφωνα με τις σχέσεις (3.8), (3.9) και (3.10), οι τιμές της
αντίστασης, R, της χωρητικότητας, C, και της επαγωγής, L, των έντεκα δεξιών στεφανιαίων
αρτηριακών τμημάτων, με βάση τις οποίες υλοποιείται η διάταξη της Εικόνας 3.6 για
καθένα από αυτά.

R (kΩ) C (μF) L (μH) C/2 (μF)
1 16,207494 0,011268631 4,756498 0,005634
2 206,740641 0,008322543 23,472299 0,004161
3 40,32427 0,006192368 7,153462 0,003096
4 109,519065 0,006902908 14,438549 0,003451
5 88,549761 0,008856707 13,616601 0,004428
6 172,283868 0,006935453 19,560249 0,003468
7 96,737934 0,007715058 13,794225 0,003858
8 237,564138 0,004686909 21,265183 0,002343
9 92,740862 0,005706496 12,128962 0,002853
10 269,239356 0,00531183 24,10054 0,002656
11 363,350346 0,006962273 32,209731 0,003481

Πίνακας 3.7: Χαρακτηριστικές ηλεκτρικές τιμές των 11 δεξιών στεφανιαίων αρτηριακών τμημάτων
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3.2.4 Χαρακτηριστικές τιμές τμημάτων στένωσης

Στην παρούσα εργασία μοντελοποιήθηκαν διάφορα ποσοστά στεφανιαίων στενώσεων που
βρίσκονταν στο αριστερό στεφανιαίο αρτηριακό τμήμα 1, Εικόνα 3.9. Οι στενώσεις έχουν
αξονοσυμμετρική μορφή και τοποθετούνται στο κέντρο του αρτηριακού τμήματος με μήκος
στένωσης 3mm.

Η στένωση μπορεί να θεωρηθεί σαν μία αύξηση των τοιχωμάτων του αγγείου με αντίστοιχη
μείωση της ακτίνας του. Ποσοστό στένωση α% σημαίνει ότι αν η ακτίνα του αγγείου χωρίς
στένωση είναι r, τότε με στένωση α% η ακτίνα έχει μειωθεί κατά α% της αρχικής και το αίμα

ρέει μέσα από διατομή ακτίνας . Επιπλέον, η νέα διάμετρος είναι 2 , η νέα

διατομή είναι , ενώ το πάχος του τοιχώματος αυξάνεται κατά α% του r κι έτσι

το νέο πάχος τοιχώματος είναι ℎ + .

Το αρτηριακό τμήμα 1 των αριστερών στεφανιαίων αρτηριών, σύμφωνα με τον Πίνακα 3.4,
έχει μήκος l=2,2cm, ακτίνα r=0,1865cm και πάχος τοιχώματος h=0,02984cm. Στένωση α%
μήκους 0,3cm τοποθετείται στο κέντρο του αρτηριακού τμήματος και χωρίζεται σε 5
τμήματα μήκους 0,06cm το καθένα με σταδιακά αυξανόμενες στενώσεις που στο κέντρο
φτάνουν το α%, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.11.

Η ιδέα της τμηματοποίησης της στένωσης προέκυψε από το γεγονός ότι το φράξιμο του
αγγείου δεν εμφανίζεται στον ίδιο βαθμό σε όλο το μήκος της στένωσης. Προσεγγιστικά
θεωρούμε ότι η στένωση αυξάνεται σταδιακά μέχρι το μέσο του μήκους της και στη
συνέχεια μειώνεται με τον ίδιο τρόπο. Ο χωρισμός της σε 5 τμήματα δεν είναι απόλυτος,
αλλά αποτελεί μία εύκολη και ικανοποιητική προσέγγιση, γι’ αυτό και προτιμήθηκε για την
υλοποίηση της προσομοίωσης.

Στα δύο άκρα της στένωσης υπάρχει από ένα αρτηριακό τμήμα μήκους
, – , =0,95cm, ακτίνας r=0,1865cm και με πάχος τοιχώματος h=0,02984. Το πρώτο και το πέμπτο

τμήμα της στένωσης είναι στενωμένα κατά (α/3)%, με ακτίνα
/

και πάχος

τοιχώματος ℎ + /
, το δεύτερο και το τέταρτο τμήμα είναι στενωμένα κατά (2α/3)%, με

ακτίνα
/

και πάχος τοιχώματος ℎ + /
και το τρίτο τμήμα έχει στένωση α% με

ακτίνα και πάχος τοιχώματος ℎ + .

Εικόνα 3.11: Τρόπος μοντελοποίησης στένωσης, [4]
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Στους Πίνακες 3.8-3.21 φαίνονται οι τιμές l, r, h και Ε (η μονάδα της ελαστικότητας είναι
MPa) των εφτά τμημάτων του αρτηριακού τμήματος 1 των αριστερών στεφανιαίων
αρτηριών για στενώσεις 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 85%, 90%, 95%,
99%, 99,99%. Επίσης έχουν υπολογιστεί οι τιμές της αντίστασης, R, της χωρητικότητας, C και
της επαγωγής, L, που είναι απαραίτητες για τη μοντελοποίηση των τμημάτων αυτών.

α=0% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,1865 0,02984 0,2 0,442023 0,000307 0,1297227 0,000153663

3 0,06 0,1865 0,02984 0,2 0,442023 0,000307 0,1297227 0,000153663

4 0,06 0,1865 0,02984 0,2 0,442023 0,000307 0,1297227 0,000153663

5 0,06 0,1865 0,02984 0,2 0,442023 0,000307 0,1297227 0,000153663

6 0,06 0,1865 0,02984 0,2 0,442023 0,000307 0,1297227 0,000153663

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.8: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 0%

α=10% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,180283 0,036056667 0,2 0,506218 0,00023 0,1388233 0,000114872

3 0,06 0,174067 0,042273333 0,2 0,582502 0,000176 0,1489163 8,81886E-05

4 0,06 0,16785 0,04849 0,2 0,673712 0,000138 0,1601514 6,89357E-05

5 0,06 0,174067 0,042273333 0,2 0,582502 0,000176 0,1489163 8,81886E-05

6 0,06 0,180283 0,036056667 0,2 0,506218 0,00023 0,1388233 0,000114872

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.9: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 10%

α=20% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,174067 0,042273333 0,2 0,582502 0,000176 0,1489163 8,81886E-05

3 0,06 0,161633 0,054706667 0,2 0,783495 0,000109 0,1727077 5,45613E-05

4 0,06 0,1492 0,06714 0,2 1,079157 6,99E-05 0,2026917 3,49669E-05

5 0,06 0,161633 0,054706667 0,2 0,783495 0,000109 0,1727077 5,45613E-05

6 0,06 0,174067 0,042273333 0,2 0,582502 0,000176 0,1489163 8,81886E-05

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.10: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 20%
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α=30% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,16785 0,04849 0,2 0,673712 0,000138 0,1601514 6,89357E-05

3 0,06 0,1492 0,06714 0,2 1,079157 6,99E-05 0,2026917 3,49669E-05

4 0,06 0,13055 0,08579 0,2 1,840994 3,67E-05 0,2647401 1,83327E-05

5 0,06 0,1492 0,06714 0,2 1,079157 6,99E-05 0,2026917 3,49669E-05

6 0,06 0,16785 0,04849 0,2 0,673712 0,000138 0,1601514 6,89357E-05

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.11: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 30%

α=40% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,161633 0,054706667 0,2 0,783495 0,000109 0,1727077 5,45613E-05

3 0,06 0,136767 0,079573333 0,2 1,528406 4,55E-05 0,2412198 2,27251E-05

4 0,06 0,1119 0,10444 0,2 3,410668 1,9E-05 0,3603408 9,48321E-06

5 0,06 0,136767 0,079573333 0,2 1,528406 4,55E-05 0,2412198 2,27251E-05

6 0,06 0,161633 0,054706667 0,2 0,783495 0,000109 0,1727077 5,45613E-05

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.12: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 40%

α=50% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,155417 0,060923333 0,2 0,916578 8,71E-05 0,1868006 4,35553E-05

3 0,06 0,124333 0,092006667 0,2 2,237739 2,95E-05 0,291876 1,47664E-05

4 0,06 0,09325 0,12309 0,2 7,072361 9,31E-06 0,5188907 4,65646E-06

5 0,06 0,124333 0,092006667 0,2 2,237739 2,95E-05 0,291876 1,47664E-05

6 0,06 0,155417 0,060923333 0,2 0,916578 8,71E-05 0,1868006 4,35553E-05

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.13: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 50%

α=60% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,1492 0,06714 0,2 1,079157 6,99E-05 0,2026917 3,49669E-05

3 0,06 0,1119 0,10444 0,2 3,410668 1,9E-05 0,3603408 9,48321E-06

4 0,06 0,0746 0,14174 0,2 17,26651 4,14E-06 0,8107667 2,07041E-06

5 0,06 0,1119 0,10444 0,2 3,410668 1,9E-05 0,3603408 9,48321E-06

6 0,06 0,1492 0,06714 0,2 1,079157 6,99E-05 0,2026917 3,49669E-05

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.14: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 60%
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α=70% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,142983 0,073356667 0,2 1,279435 5,63E-05 0,2207002 2,81675E-05

3 0,06 0,099467 0,116873333 0,2 5,46323 1,19E-05 0,4560563 5,95181E-06

4 0,06 0,05595 0,16039 0,2 54,57069 1,54E-06 1,441363 7,71889E-07

5 0,06 0,099467 0,116873333 0,2 5,46323 1,19E-05 0,4560563 5,95181E-06

6 0,06 0,142983 0,073356667 0,2 1,279435 5,63E-05 0,2207002 2,81675E-05

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.15: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 70%

α=80% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,136767 0,079573333 0,2 1,528406 4,55E-05 0,2412198 2,27251E-05

3 0,06 0,087033 0,129306667 0,2 9,32003 7,21E-06 0,5956653 3,60386E-06

4 0,06 0,0373 0,17904 0,2 276,2641 4,1E-07 3,2430668 2,04884E-07

5 0,06 0,087033 0,129306667 0,2 9,32003 7,21E-06 0,5956653 3,60386E-06

6 0,06 0,136767 0,079573333 0,2 1,528406 4,55E-05 0,2412198 2,27251E-05

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.16: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 80%

α=85% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,133658 0,082681667 0,2 1,67562 4,08E-05 0,2525698 2,04132E-05

3 0,06 0,080817 0,135523333 0,2 12,53592 5,51E-06 0,6908308 2,75309E-06

4 0,06 0,027975 0,188365 0,2 873,131 1,64E-07 5,7654521 8,21565E-08

5 0,06 0,080817 0,135523333 0,2 12,53592 5,51E-06 0,6908308 2,75309E-06

6 0,06 0,133658 0,082681667 0,2 1,67562 4,08E-05 0,2525698 2,04132E-05

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.17: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 85%

α=90% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,13055 0,08579 0,2 1,840994 3,67E-05 0,2647401 1,83327E-05

3 0,06 0,0746 0,14174 0,2 17,26651 4,14E-06 0,8107667 2,07041E-06

4 0,06 0,01865 0,19769 0,2 4420,226 4,64E-08 12,972267 2,31944E-08

5 0,06 0,0746 0,14174 0,2 17,26651 4,14E-06 0,8107667 2,07041E-06

6 0,06 0,13055 0,08579 0,2 1,840994 3,67E-05 0,2647401 1,83327E-05

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.18: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 90%
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α=95% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,127442 0,088898333 0,2 2,027281 3,29E-05 0,2778118 1,64578E-05

3 0,06 0,068383 0,147956667 0,2 24,4545 3,06E-06 0,9648794 1,52774E-06

4 0,06 0,009325 0,207015 0,2 70723,61 5,54E-09 51,889069 2,76871E-09

5 0,06 0,068383 0,147956667 0,2 24,4545 3,06E-06 0,9648794 1,52774E-06

6 0,06 0,127442 0,088898333 0,2 2,027281 3,29E-05 0,2778118 1,64578E-05

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.19: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 95%

α=99% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,124955 0,091385 0,2 2,193538 3,02E-05 0,288979 1,5091E-05

3 0,06 0,06341 0,15293 0,2 33,0772 2,36E-06 1,1221685 1,17845E-06

4 0,06 0,001865 0,214475 0,2 44202256 4,28E-11 1297,2267 2,13792E-11

5 0,06 0,06341 0,15293 0,2 33,0772 2,36E-06 1,1221685 1,17845E-06

6 0,06 0,124955 0,091385 0,2 2,193538 3,02E-05 0,288979 1,5091E-05

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.20: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 99%

α=99,99% l(cm) r(cm) h(cm) E R(kΩ) C(μF) L(μH) C/2(μF)

1 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

2 0,06 0,12434 0,09200045 0,2 2,237292 2,95E-05 0,2918468 1,47696E-05

3 0,06 0,062179 0,1541609 0,2 35,7752 2,2E-06 1,1670372 1,10228E-06

4 0,06 1,87E-05 0,21632135 0,2 4,42E+15 4,24E-17 12972267 2,11967E-17

5 0,06 0,062179 0,1541609 0,2 35,7752 2,2E-06 1,1670372 1,10228E-06

6 0,06 0,12434 0,09200045 0,2 2,237292 2,95E-05 0,2918468 1,47696E-05

7 0,95 0,1865 0,02984 0,2 6,99869 0,004866 2,0539423 0,002433

Πίνακας 3.21: Χαρακτηριστικές φυσικές και ηλεκτρικές τιμές των τμημάτων της στεφανιαίας στένωσης για
ποσοστό στένωσης 99,99%

Σύμφωνα με τους Πίνακες 3.8-3.21, μεταβάλλοντας το ποσοστό στένωσης παρατηρούμε
σημαντικές μεταβολές των τιμών των ηλεκτρικών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, αυξάνοντας
το ποσοστό στένωσης:

 Η τιμή της αντίστασης του συγκεκριμένου τμήματος αυξάνεται και για μεγάλες
στενώσεις φτάνει την τάξη των 104, 107 και 1015 kΩ. Η τιμή της αντίστασης προήλθε

από τον τύπο = . Φράξιμο της αρτηρίας σημαίνει μείωση της ακτίνας της και

της διατομής της, άρα μείωση και του παρονομαστή στον τύπο και μάλιστα η
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ακτίνα στον παρονομαστή είναι υψωμένη στην τέταρτη δύναμη, επομένως η τιμή
της αντίστασης αυξάνεται εκθετικά. Στην πραγματικότητα, για μεγάλο βαθμό
στένωσης, η αύξηση της πίεσης που υπεισέρχεται προκαλεί αύξηση του ιξώδους,
άρα μεγαλύτερη αύξηση της αντίστασης. Στον τύπο το ιξώδες θεωρείται σταθερό
διότι ο υπολογισμός του ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσας εργασίας.
Ποιοτικά, καθώς το αίμα ρέει στην αρτηρία συναντά κάποια αντίσταση λόγω του
ιξώδους του. Με τη στένωση της αρτηρίας η αντίσταση αυτή αυξάνεται, καθώς η
ροή εμποδίζεται περισσότερο. Επίσης, η πίεση που δημιουργείται λόγω στένωσης
αυξάνει το ιξώδες του αίματος με αποτέλεσμα την αύξηση της αντίστασης.

 Η τιμή της χωρητικότητας μειώνεται και για μεγάλες στενώσεις φτάνει την τάξη των
10-9, 10-11 και 10-17 μF. Η τιμή της χωρητικότητας προήλθε από τον τύπο= .Φράξιμο της αρτηρίας σημαίνει μείωση της ακτίνας και αύξηση του

πάχους του τοιχώματος, άρα στον τύπο μειώνεται ο αριθμητής και αυξάνεται ο
παρονομαστής, με αποτέλεσμα τη μείωση όλου του κλάσματος, άρα και της
χωρητικότητας.
Ποιοτικά η χωρητικότητα αντιπροσωπεύει την ελαστικότητα των τοιχωμάτων.
Αυξάνοντας το πάχος των τοιχωμάτων είναι επόμενο να μειώνεται η ελαστικότητά
του, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η χωρητικότητα στο ηλεκτρικό ανάλογο.

 Η τιμή της επαγωγής του συγκεκριμένου τμήματος αυξάνεται. Η τιμή αυτή προήλθε

από τον τύπο = . Φράξιμο της αρτηρίας σημαίνει μείωση της ακτίνας και της

διατομής της, άρα μείωση και του παρονομαστή στον τύπο και μάλιστα η ακτίνα
στον παρονομαστή είναι υψωμένη στο τετράγωνο, επομένως η τιμή της επαγωγής
αυξάνεται εκθετικά. Η πυκνότητα του αίματος παραμένει σταθερή σύμφωνα με τη
θεώρηση ότι η ροή του αίματος ικανοποιεί τη συνθήκη ασυμπίεστης ροής
(Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.1.3).
Ποιοτικά η επαγωγή αντιπροσωπεύει την αδράνεια του αίματος. Η στένωση ενός
αγγείου εμποδίζει τη φυσιολογική ροή του αίματος, με αποτέλεσμα το αίμα να
αντιστέκεται περισσότερο στην εντονότερη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης
την οποία υφίσταται. Επομένως η αδράνειά του αυξάνεται με την αύξηση της
στένωσης.

Κάθε ποσοστό στένωσης που μοντελοποιείται στις Εικόνες 3.8-3.21 θα συνδεθεί ξεχωριστά
με τα υπόλοιπα μοντελοποιημένα τμήματα του καρδιαγγειακού συστήματος, στην
κατάλληλη θέση, ώστε να υλοποιηθεί το ηλεκτρικό ανάλογο του ανθρώπινου
κυκλοφορικού και καρδιακού συστήματος με διαφορετικούς βαθμούς στεφανιαίας
στένωσης. Σκοπός είναι η εξαγωγή των τιμών της διαφοράς πίεσης και της ροής στο
κομμάτι της αρτηρίας που εμφανίζεται η στένωση, για κάθε μοντελοποίηση του ποσοστού
στεφανιαίας στένωσης ξεχωριστά. Τα αποτελέσματα από την κάθε προσομοίωση θα
χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή των σχέσεων μεταξύ των δύο μεγεθών (πτώση πίεσης
και ροή) και του ποσοστού στένωσης.
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Οι χαρακτηριστικές ηλεκτρικές τιμές όλων των παραπάνω τμημάτων (Πίνακες 3.3, 3.5, 3.7
και 3.8-3.21) αποτελούνται από αρκετά δεκαδικά ψηφία. Εφόσον αυτές οι τιμές
χρησιμοποιούνται σε επίπεδο προσομοίωσης και μπορούν να καταχωρηθούν στον
προσομοιωτή, δεν απαιτείται η στρογγυλοποίησή τους. Σε επίπεδο αντίστοιχης
πειραματικής διάταξης όπου τα ηλεκτρικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην πράξη
έχουν σημαντικά μικρότερη ακρίβεια από αυτά στον προσομοιωτή, η στρογγυλοποίηση
αυτών των τιμών επιβάλλεται.

3.2.5 Υπόλοιπα τμήματα κυκλοφορικού συστήματος

Τα αρτηρίδια, τα τριχοειδή και οι φλέβες της περιφερικής κυκλοφορίας, οι πνευμονικές
αρτηρίες και οι πνευμονικές φλέβες μοντελοποιούνται επίσης με τη βοήθεια της διάταξης
της Εικόνας 3.6 με χρήση κατάλληλων τιμών για τα στοιχεία R, L, C. Οι κόλποι και οι κοιλίες
της καρδιάς μοντελοποιούνται με την ίδια διάταξη χρησιμοποιώντας όμως επιπλέον
κατάλληλες εναλλασσόμενες πηγές τάσης διαφόρων συχνοτήτων και πλατών για την
προσομοίωση της λειτουργίας της καρδιάς ως αντλίας, καθώς και διόδους και πηγές
συνεχούς τάσης για τη διατήρηση μη μηδενικής τάσης, αφού η πίεση στην καρδιά σχεδόν
σε όλη τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου δε μηδενίζεται. Επιπλέον, κατάλληλα
τοποθετημένες δίοδοι μοντελοποιούν τις βαλβίδες της καρδιάς, όπου η ροή γίνεται μόνο
από τους κόλπους προς τις κοιλίες και από τις κοιλίες προς τις αρτηρίες όταν η πίεση στους
κόλπους είναι μεγαλύτερη από την πίεση στις κοιλίες και όταν η πίεση στις κοιλίες είναι
μεγαλύτερη από την πίεση στις αρτηρίες, αντίστοιχα.
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4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Περιγραφή Μοντελοποίησης

4.1 Μοντελοποίηση καρδιαγγειακού συστήματος με
στεφανιαία στένωση

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η προσομοίωση του καρδιαγγειακού συστήματος και
διαφόρων βαθμών στένωσης με τη βοήθεια του προγράμματος PSpice. Πιο συγκεκριμένα,
μοντελοποιούνται με ηλεκτρικά κυκλώματα:

 Η καρδιά, η πνευμονική κυκλοφορία, τα αρτηρίδια, τα τριχοειδή και οι φλέβες της
περιφερικής κυκλοφορίας (Εικόνα 4.1-4.5).

 27 αρτηριακά τμήματα της άνω περιφερικής κυκλοφορίας (Εικόνα 4.7)

 28 αρτηριακά τμήματα της κάτω περιφερικής κυκλοφορίας (Εικόνα 4.8)

 Τα 13 από τα 14 τμήματα των αριστερών στεφανιαίων αρτηριών (Εικόνα 4.10)

 11 τμήματα των δεξιών στεφανιαίων αρτηριών (Εικόνα 4.12)

 Το 14ο τμήμα των αριστερών στεφανιαίων αρτηριών (που βρίσκεται πιο κοντά στην
αριστερή κοιλία), στο οποίο βρίσκεται η στένωση, χωρισμένο σε 7 τμήματα
(Εικόνες 4.14-4.27)

4.1.1 Μοντελοποίηση της καρδιάς

Στην Εικόνα 4.1 φαίνεται η μοντελοποίηση της καρδιάς, της πνευμονικής κυκλοφορίας, των
αρτηριδίων, των τριχοειδών και των φλεβών της περιφερικής κυκλοφορίας.
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Εικόνα 4.1: Μοντελοποίηση της καρδιάς, της πνευμονικής κυκλοφορίας, των αρτηριδίων, των τριχοειδών και
των φλεβών της περιφερικής κυκλοφορίας, [1]&[2]

Η αντίσταση στους κόλπους και τις κοιλίες της καρδιάς μοντελοποιείται, όπως φαίνεται
στην Εικόνα 4.2, με ηλεκτρική αντίσταση τιμής 0,5kΩ και η αδράνεια του αίματος με πηνίο
τιμής 0,1μΗ. Η ελαστικότητα του αριστερού κόλπου, της αριστερής κοιλίας, του δεξιού
κόλπου και της δεξιάς κοιλίας μοντελοποιούνται με πυκνωτές τιμής 101μF, 25μF, 216,45μF
και 145μF, αντίστοιχα.
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Εικόνα 4.2: Μοντελοποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών της καρδιάς (Περιέχεται στην Εικόνα 4.1)

Σε παράλληλη σύνδεση με την αριστερή και τη δεξιά κοιλία της καρδιάς τοποθετούνται δύο
διατάξεις, που μοντελοποιούν την κοιλιακή πίεση (Εικόνα 4.3). Εναλλασσόμενες πηγές
τάσης, διαφόρων συχνοτήτων και τιμών, συνδεδεμένες σε σειρά, και συνεχείς πηγές τάσεις
και δίοδοι χρησιμοποιούνται για την καλύτερη προσέγγιση της μορφής της πραγματικής
καμπύλης πίεσης των δύο κοιλιών. Οι πραγματικές καμπύλες πίεσης των κοιλιών έχουν τη
μορφή ανορθωμένου ημιτόνου με πιο διαπλατυσμένη την περιοχή των μέγιστων τιμών και
μία μη μηδενική τιμή κατά το δεύτερο μισό της περιόδου. Στη μοντελοποίηση της καρδιάς,
με τη χρήση εναλλασσόμενων πηγών τάσης με συχνότητες τη συχνότητα της καρδιάς και
κάποιες αρμονικές της και με κατάλληλα πλάτη, συνδεδεμένες σε σειρά, επιτυγχάνεται η
διαπλάτυνση της περιοχής των μεγίστων. Συνεχής πηγή τάσης και κατάλληλα συνδεδεμένες
δίοδοι εξασφαλίζουν τη διατήρηση μίας μη μηδενικής τάσης-πίεσης για τις κοιλίες, όπως
συμβαίνει στην πραγματικότητα σχεδόν σε όλο τον καρδιακό κύκλο.

Εικόνα 4.3: Μοντελοποίηση του χαρακτηριστικού των κοιλιών ως αντλίες (Περιέχεται στην Εικόνα 4.1)
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Οι βαλβίδες τους καρδιάς, μιτροειδής, αορτική, τριγλώχινα και πνευμονική
μοντελοποιούνται με κατάλληλες διόδους, SD41, SD41, 10BQ015 και 1N5719, αντίστοιχα.

4.1.2 Μοντελοποίηση της πνευμονικής (μικρής) κυκλοφορίας

Η μικρή κυκλοφορία αποτελείται από τις πνευμονικές αρτηρίες και τις πνευμονικές φλέβες
που είναι συνδεδεμένες σε σειρά, Εικόνα 4.4.

Εικόνα 4.4: Μοντελοποίηση της πνευμονικής κυκλοφορίας (Περιέχεται στην Εικόνα 4.1)

 Οι πνευμονικές αρτηρίες μοντελοποιούνται με τρεις διατάξεις σε σειρά. Η πρώτη
διάταξη περιέχει αντίσταση 1kΩ, πηνίο 0,1μΗ και πυκνωτή 1μF, η δεύτερη διάταξη
περιέχει αντίσταση 4kΩ και πυκνωτή 3μF και η τρίτη διάταξη περιέχει αντίσταση
8kΩ και πυκνωτή 27μF.

 Οι πνευμονικές φλέβες μοντελοποιούνται με δύο διατάξεις σε σειρά. Η πρώτη
διάταξη περιέχει αντίσταση 3kΩ και πυκνωτή 10μF και η δεύτερη διάταξη περιέχει
αντίσταση 1kΩ, πηνίο 1μΗ και πυκνωτή 10μF.

4.1.3 Μοντελοποίηση της περιφερικής (μεγάλης) κυκλοφορίας

Η περιφερική κυκλοφορία αποτελείται από τις περιφερικές αρτηρίες, που
μοντελοποιούνται αναλυτικά τους Εικόνες 4.7 και 4.8, τα αρτηρίδια, τα τριχοειδή και τις
περιφερικές φλέβες, Εικόνα 4.5. Για τα τελευταία ισχύουν τα χαρακτηριστικά που φαίνονται
στον Πίνακα 4.1.

Πλήθος Ακτίνα
(cm)

Συνολική επιφάνεια
(cm2)

Πάχος Τοιχώματος
(cm)

Αρτηρίδια 5,7×107 1,5×10-3 400 2×10-3

Τριχοειδή 1,6×1010 3×10-4 4500 1×10-4

Φλεβίδια 1,3×109 1×10-3 4000 2×10-4

Φλέβες 200 0,25 40 0,05
Κοίλη Φλέβα 1 1,5 18 0,15

Πίνακας 4.1: Χαρακτηριστικές φυσικές τιμές για τα αρτηρίδια, τα τριχοειδή, τα φλεβίδια, τiς φλέβες και την
κοίλη φλέβα, [3]
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Τα αρτηρίδια, τα τριχοειδή και οι περιφερικές φλέβες μοντελοποιούνται με διατάξεις
συνδεδεμένες σε σειρά, Εικόνα 4.5.

Εικόνα 4.5: Μοντελοποίηση των αρτηριδίων, των τριχοειδών και των περιφερικών φλεβών (Περιέχεται στην
Εικόνα 4.1)

 Τα αρτηρίδια μοντελοποιούνται με μία διάταξη με αντίσταση 32kΩ, πηνίο 1μΗ και
πυκνωτή 1,4μF

 Τα τριχοειδή μοντελοποιούνται με μία διάταξη με αντίσταση 48kΩ, πηνίο 1μH και
πυκνωτή 71μF

 Οι φλέβες της περιφερικής κυκλοφορίας μοντελοποιούνται με δύο διατάξεις σε
σειρά, η μία με στοιχεία R=9kΩ, C=210μF και η άλλη με στοιχεία R=1kΩ, C=450μF,
L=0,1μH.

Οι αρτηρίες της άνω και της κάτω περιφερικής κυκλοφορίας χωρίζονται σε 27 και 28
τμήματα, αντίστοιχα. Η συνδεσμολογία των τμημάτων και η μοντελοποίησή τους φαίνεται
στις Εικόνες 4.6, 4.7 και 4.8, αντίστοιχα. Στον Πίνακα 3.3 του προηγούμενου κεφαλαίου
περιέχονται οι τιμές των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική διάταξη
(Εικόνα 3.6 του προηγούμενου κεφαλαίου) του κάθε τμήματος.
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Εικόνα 4.6: Συνδεσιμότητα των 55 αρτηριακών τμημάτων, [4]

Στην Εικόνα 4.6 φαίνεται η συνδεσιμότητα των 55 αρτηριακών τμημάτων αριθμημένα. Κάθε
αριθμημένο τμήμα μοντελοποιείται με την αντίστοιχη αριθμημένη ηλεκτρονική διάταξη των
Εικόνων 4.7 και 4.8.
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Εικόνα 4.7: Μοντελοποίηση της άνω περιφερικής κυκλοφορίας
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Εικόνα 4.8: Μοντελοποίηση της κάτω περιφερικής κυκλοφορίας

4.1.4 Μοντελοποίηση των στεφανιαίων αρτηριών

4.1.4.1 Μοντελοποίηση αριστερών στεφανιαίων αρτηριών

Οι αριστερές στεφανιαίες αρτηρίες χωρίζονται σε 14 τμήματα, η συνδεσμολογία των
οποίων φαίνεται στην Εικόνα 4.9. Ο Πίνακας 3.5 του προηγούμενου κεφαλαίου περιέχει
τους τιμές των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική διάταξη του κάθε
τμήματος. Η μοντελοποίησή τους φαίνεται στην Εικόνα 4.10. Στο τμήμα 1 τοποθετείται η
στένωση, με αποτέλεσμα το τμήμα αυτό να λείπει από το κύκλωμα και να μοντελοποιείται
ξεχωριστά σε άλλο κύκλωμα.
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Εικόνα 4.9: Συνδεσιμότητα των 14 αριστερών στεφανιαίων αρτηριακών τμημάτων, [5]

Στην Εικόνα 4.9 φαίνεται η συνδεσιμότητα των 14 αριστερών στεφανιαίων αρτηριακών
τμημάτων αριθμημένα. Κάθε αριθμημένο τμήμα μοντελοποιείται με την αντίστοιχη
αριθμημένη ηλεκτρονική διάταξη της Εικόνας 4.10.

Εικόνα 4.10: Μοντελοποίηση των αριστερών στεφανιαίων αρτηριών
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4.1.4.2 Μοντελοποίηση δεξιών στεφανιαίων αρτηριών

Οι δεξιές στεφανιαίες αρτηρίες χωρίζονται σε 11 τμήματα, η συνδεσμολογία των οποίων
φαίνεται στην Εικόνα 4.11. Ο Πίνακας 3.7 του προηγούμενου κεφαλαίου περιέχει τους τιμές
των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική διάταξη του κάθε τμήματος. Η
μοντελοποίησή τους φαίνεται στην Εικόνα 4.12.

Εικόνα 4.11: Συνδεσιμότητα των 11 δεξιών στεφανιαίων αρτηριακών τμημάτων, [6]

Στην Εικόνα 4.11 φαίνεται η συνδεσιμότητα των 11 δεξιών στεφανιαίων αρτηριακών
τμημάτων αριθμημένα. Κάθε αριθμημένο τμήμα μοντελοποιείται με την αντίστοιχη
αριθμημένη ηλεκτρονική διάταξη της Εικόνας 4.12.
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Εικόνα 4.12: Μοντελοποίηση των δεξιών στεφανιαίων αρτηριών

4.1.5 Μοντελοποίηση στένωσης

Η στένωση τοποθετείται στο τμήμα 1 των αριστερών στεφανιαίων αρτηριών (που βρίσκεται
πιο κοντά στην αριστερή κοιλία). Το τμήμα αυτό χωρίζεται σε 7 μικρότερα τμήματα, ώστε η
στένωση να επέλθει προοδευτικά στο κεντρικό τμήμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.13. Ο
τρόπος υπολογισμού των τιμών των στοιχείων του κάθε τμήματος περιγράφεται αναλυτικά
στο Κεφάλαιο 3 και οι τιμές αυτές για βαθμό στένωσης 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%,
70%, 80%, 85%, 90%, 95%, 99% και 99,99% περιέχονται τους Πίνακες 3.8-3.21, αντίστοιχα.

Εικόνα 4.13: Τρόπος μοντελοποίησης στένωσης, [1]
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Στις Εικόνες 4.14-4.27 φαίνεται η μοντελοποίηση της στένωσης για όλους τους βαθμούς
στένωσης που αναφέρονται παραπάνω.

Εικόνα 4.14: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 0%

Εικόνα 4.15: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 10%

Εικόνα 4.16: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 20%
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Εικόνα 4.17: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 30%

Εικόνα 4.18: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 40%

Εικόνα 4.19: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 50%
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Εικόνα 4.20: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 60%

Εικόνα 4.21: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 70%

Εικόνα 4.22: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 80%
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Εικόνα 4.23: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 85%

Εικόνα 4.24: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 90%

Εικόνα 4.25: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 95%
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Εικόνα 4.26: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 99%

Εικόνα 4.27: Μοντελοποίηση στενωμένου αρτηριακού τμήματος για στένωση 99,99%

Αναφέρεται ότι συνδέοντας τις διατάξεις των αρτηριακών τμημάτων στις Εικόνες 4.1, 4.2,
4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.10, 4.12 και 4.14-4.27, προέκυψαν παράλληλες συνδέσεις πυκνωτών. Σε
κάθε κόμβο όπου υπήρχαν πυκνωτές παράλληλα συνδεδεμένοι αντικαταστάθηκαν από
έναν πυκνωτή με τιμή το άθροισμα των τιμών των επιμέρους πυκνωτών.

4.1.6 Τρόπος σύνδεσης των κυκλωμάτων
Για τη σύνδεση των παραπάνω κυκλωμάτων χρησιμοποιούνται οι off-page connectors Vcc1,
Vcc2, Vcc3, Vcc4, οι οποίοι δηλώνουν ότι δύο σημεία ενώνονται μεταξύ τους.
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 Ο connector Vcc1 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της αριστερής κοιλίας της
καρδιάς (Εικόνα 4.1) με την αορτή που είναι η αρχή της άνω περιφερικής
κυκλοφορίας (Εικόνα 4.7), τις αριστερές στεφανιαίες αρτηρίες όπου στο 1ο τμήμα
τους βρίσκεται η στένωση (Εικόνες 4.14-4.27) και τις δεξιές στεφανιαίες αρτηρίες
(Εικόνα 4.12).

 Ο connector Vcc2 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της άνω περιφερικής
κυκλοφορίας (Εικόνα 4.7) με την κάτω περιφερική κυκλοφορία (Εικόνα 4.8).

 Οι διατάξεις που μοντελοποιούν τα αρτηριακά αγγεία που καταλήγουν στα
αρτηρίδια συνδέονται με τον connector Vcc3 (Εικόνες 4.7, 4.8, 4.10, 4.12), όπως και
τα αρτηρίδια (Εικόνα 4.1), ώστε η ροή από τα τελικά αρτηριακά αγγεία να συνεχίζει
στα αρτηρίδια και από εκεί, μέσω των τριχοειδών και των περιφερικών φλεβών,
στην καρδιά (δεξιό κόλπο).

 Ο connector Vcc4 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του τμήματος της στένωσης
(Εικόνες 4.14-4.27) με τις υπόλοιπες αριστερές στεφανιαίες αρτηρίες (Εικόνα 4.10).
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5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Αποτελέσματα – Συμπεράσματα

5.1 Αποτελέσματα

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων, που αφορούν
τη διαφορά πίεσης κατά μήκος της στένωσης και τη σύγκριση της ροής σε στενωμένο
αγγείο με αυτή στο φυσιολογικό, για τις διάφορες στεφανιαίες στενώσεις. Τα δύο
παραπάνω μεγέθη σχετίζονται με το βαθμό της στένωσης  και  εξάγονται τα αντίστοιχα
συμπεράσματα.

5.1.1 Καμπύλες της καρδιάς

5.1.1.1 Πραγματικές καμπύλες της καρδιάς

Κατά τη συστολή της αριστερής κοιλίας, η είσοδος του αίματος στην αορτή και στις άλλες
αρτηρίες προκαλεί διάταση των τοιχωμάτων τους και αύξηση της πίεσης μέχρι τη
φυσιολογική συστολική πίεση των 120mmHg. Μετά το τέλος της συστολής, η πίεση στην
αορτή επανέρχεται αργά στη διαστολική, επειδή το αίμα που βρίσκεται μέσα της ελαστικές
αρτηρίες που έχουν διαταθεί συνεχίζει να ρέει από τα περιφερικά αγγεία προς τις φλέβες.
Κάθε καρδιακός κύκλος διαρκεί 0,8sec. Η πραγματική πίεση μετά την αριστερή κοιλία σ’
έναν καρδιακό κύκλο φαίνεται στην Εικόνα 5.1.

Εικόνα 5.1: Πραγματική καμπύλη πίεσης της αριστερής κοιλίας, [1]
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Παρατηρώντας το σχήμα, η πίεση μετά την αριστερή κοιλία αποκτά τη μέγιστη τιμή των
120mmHg στα 0,1sec περίπου και για 0,2sec διατηρεί μία υψηλή τιμή. Μετά τα 0,4sec,
αποκτά μία σταθερή τιμή περίπου 10mmHg την οποία διατηρεί μέχρι τον επόμενο
καρδιακό κύκλο.

Αντίστοιχα, κατά τη συστολή της δεξιάς κοιλίας, η είσοδος του αίματος στις πνευμονικές
αρτηρίες προκαλεί διάταση των τοιχωμάτων τους και αύξηση της πίεσης μέχρι τη
φυσιολογική συστολική πίεση των 30mmHg. Μετά το τέλος της συστολής, η πίεση στις
πνευμονικές αρτηρίες επανέρχεται αργά στη διαστολική, γιατί το αίμα που βρίσκεται μέσα
στις ελαστικές αρτηρίες που έχουν διαταθεί συνεχίζει να ρέει προς τις πνευμονικές φλέβες.
Η πραγματική πίεση μετά τη δεξιά κοιλία της καρδιακού κύκλου φαίνεται στην Εικόνα 5.2.

Εικόνα 5.2: Πραγματική καμπύλη πίεσης της δεξιάς κοιλίας, [2]

Παρατηρώντας το σχήμα, η πίεση μετά την αριστερή κοιλία αποκτά τη μέγιστη τιμή των
30mmHg στα 0,12sec περίπου και για 0,15sec διατηρεί μία υψηλή τιμή. Μετά τα 0,4sec η
πίεση, αφού αποκτήσει στιγμιαία μηδενική τιμή, διατηρείται σταθερή, με τιμή περίπου
6mmHg, μέχρι τον επόμενο καρδιακό κύκλο.

5.1.1.2 Πορεία υλοποίησης του κυκλώματος της καρδιάς

Σημαντικό κομμάτι της μοντελοποίησης είναι η σχεδίαση κυκλώματος της καρδιάς, με
στόχο η προσομοίωση του να παράγει κυματομορφές πίεσης που προσεγγίζουν της
πραγματικές (Εικόνες 5.1 και 5.2). Στην προσπάθεια αυτή προέκυψαν αρκετά κυκλώματα
που η προσομοίωσή τους οδήγησε σε μη ικανοποιητικές καμπύλες πίεσης της καρδιάς. Το
πιο χαρακτηριστικό είναι το κύκλωμα της Εικόνας 5.3 με καμπύλες πίεσης αριστερής και
δεξιάς κοιλίας  όπως  φαίνονται  στις  Εικόνες 5.4 και 5.5.
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Εικόνα 5.3: Κύκλωμα καρδιάς για μη ικανοποιητικές προσεγγίσεις της πίεσης της δεξιάς και της αριστερής
κοιλίας, [1]

Εικόνα 5.4: Μη ικανοποιητική προσέγγιση της πίεσης της αριστερής κοιλίας
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Εικόνα 5.5: Μη ικανοποιητική προσέγγιση της πίεσης της δεξιάς κοιλίας

Οι καμπύλες αυτές δεν είναι ικανοποιητικές, αφού απέχουν πολύ από τις πραγματικές. Τα
μέγιστα τους εμφανίζονται αρκετά καθυστερημένα, η καμπυλότητα στις μεγάλες τιμές είναι
σημαντικά πιο απότομη από την επιδιωκόμενη και στο δεύτερο μισό του καρδιακού κύκλου
εμφανίζονται υψηλές τιμές που σταδιακά μειώνονται σε αντίθεση με την επιθυμητή
σταθερή και χαμηλή τιμή.

Επομένως το κύκλωμα προσομοίωσης της καρδιάς της Εικόνας 5.3 δε δίνει τα επιθυμητά
αποτελέσματα πίεσης των κοιλιών. Για την επίτευξη καλύτερης προσέγγισης της
πραγματικής πίεσης των κοιλιών ήταν απαραίτητη η τροποποίηση του κυκλώματος
καρδιάς.

Μετά από αρκετές δοκιμές τροποποίησης του κυκλώματος της καρδιάς, η χρήση
εναλλασσόμενων πηγών τάσης διαφόρων συχνοτήτων και τιμών, συνδεδεμένων σε σειρά,
σε συνδυασμό με πηγές συνεχούς τάσης, συνδεδεμένες παράλληλα, και την τοποθέτηση
διόδων απέδωσε την καλύτερη προσέγγιση της πραγματικής πίεσης της καρδιάς. Με
δεδομένο ότι ο καρδιακός κύκλος διαρκεί 0,8sec, η συχνότητα των εναλλασσόμενων πηγών
πρέπει να έχει τιμή 1/0,8=1,25Hz και τα ακέραια πολλαπλάσιά της (αρμονικές). Πιο
συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5.6, χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα τέσσερις
εναλλασσόμενες πηγές τάσης με συχνότητα 1.25Hz, 2.25Hz, 3.75Hz και 6Hz. Για τα πλάτη
των πηγών ισχύει:

 Για την αριστερή κοιλία χρησιμοποιήθηκαν εναλλασσόμενες πηγές τάσης
συχνότητας 1.25Hz, 2.25Hz, 3.75Hz και 6Hz και RMS τιμής 150V, 30V, 15V και 15V,
αντίστοιχα. Επίσης τοποθετήθηκε παράλληλα πηγή συνεχούς τάσης 10V. 150Vrms

ισούται περίπου με 106V, ώστε με τη συμβολή των υπόλοιπων αρμονικών και της
συνεχούς τάσης να προκύπτει συνολικό πλάτος περίπου 120V.

 Για τη δεξιά κοιλία χρησιμοποιήθηκαν εναλλασσόμενες πηγές τάσης συχνότητας
1.25Hz, 2.25Hz, 3.75Hz και 6Hz και RMS τιμής 19V, 4V, 1V και 1V, αντίστοιχα. Επίσης
τοποθετήθηκε παράλληλα πηγή συνεχούς τάσης 7.04V. 19Vrms ισούται περίπου με
13.5V, ώστε με τη συμβολή των υπόλοιπων αρμονικών και της συνεχούς τάσης να
προκύπτει συνολικό πλάτος περίπου 30V.
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Η χρήση πηγών μεγαλύτερων αρμονικών συχνοτήτων προσδίδει στις τελικές κυματομορφές
πίεσης από την προσομοίωση την επιθυμητή διαπλάτυνση των μεγίστων αλλά και την
απότομη κλίση τους μετά, όπως συμβαίνει στις πραγματικές καμπύλες. Όσον αφορά τις
διαφοροποιήσεις των δύο κυματομορφών πραγματικής πίεσης (για την αριστερή και τη
δεξιά κοιλία), αυτές επιτυγχάνονται με την επιλογή κατάλληλων πλατών στις
εναλλασσόμενες πηγές και με τη τοποθέτηση και άλλων ηλεκτρικών στοιχείων, όπως
αντιστάσεις, πυκνωτές και δίοδοι.

Επιπλέον η διατήρηση της μη μηδενικής πίεσης κατά το δεύτερο μισό του καρδιακού
κύκλου επιτυγχάνεται με την παράλληλη σύνδεση των πηγών συνεχούς τάσης (με
κατάλληλο πλάτος για την κάθε κοιλία) και με τη χρήση διόδων μετά τις πηγές
εναλλασσόμενης τάσης. Οι δίοδοι κόβουν τις αρνητικές τιμές τάσης που προκύπτουν από
τις εναλλασσόμενες πηγές και η πηγή συνεχούς τάσης διατηρεί μία κατώτερη τιμή τάσης
για την κυματομορφή.

Οι κυματομορφές που προκύπτουν από την προσομοίωση του κυκλώματος της Εικόνας 5.6
φαίνονται στις Εικόνες 5.7 και 5.8.

Εικόνα 5.6: Κύκλωμα καρδιάς για ικανοποιητικές καμπύλες πίεσης δεξιάς και αριστερής κοιλίας, [1]&[2]
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Εικόνα 5.7: Ικανοποιητική καμπύλη πίεσης αριστερής κοιλίας

Η πειραματική καμπύλη της πίεσης μετά την αριστερή κοιλία έχει καρδιακό κύκλο 0,8sec
και μέγιστη τιμή 122,8mmHg στα 0,123sec. Για 0,18sec διατηρεί μία υψηλή τιμή και μετά τα
0,383sec η πίεση γίνεται σχεδόν σταθερή με μέση τιμή περίπου 10mmHg την οποία
διατηρεί μέχρι τον επόμενο καρδιακό κύκλο.

Εικόνα 5.8: Ικανοποιητική καμπύλη πίεσης δεξιάς κοιλίας

Η πειραματική καμπύλη της πίεσης μετά τη δεξιά κοιλία έχει καρδιακό κύκλο 0,8sec και
μέγιστη τιμή 29,9mmHg στα 0,136sec. Για 0,15sec διατηρεί μία υψηλή τιμή και μετά τα
0,393sec η πίεση διατηρείται σταθερή με τιμή 5,95mmHg την οποία διατηρεί μέχρι τον
επόμενο καρδιακό κύκλο.

Συγκρίνοντας της πειραματικές με της πραγματικές καμπύλες προκύπτουν σημαντικές
ομοιότητες στη μορφή και στις τιμές των καμπυλών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.9. Η πιο
σημαντική διαφορά των πειραματικών με τις πραγματικές καμπύλες είναι το γεγονός ότι,
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στη μέση του καρδιακού κύκλου, στις πραγματικές καμπύλες παρατηρείται μία βύθιση που
στις πειραματικές δεν υπάρχει. Η διαφορά αυτή αναμένεται να έχει αμελητέα επιρροή στα
εξαγόμενα αποτελέσματα, καθώς διαρκεί μικρό χρονικό διάστημα και αφορά την περίοδο
όπου η τιμή της πίεσης είναι πολύ χαμηλή. Επομένως, προκύπτει ότι αυτή η μοντελοποίηση
της καρδιάς προσομοιώνει πολύ καλά την πραγματική λειτουργία της.

Πραγματικές καμπύλες καρδιάς Πειραματικές καμπύλες καρδιάς

Εικόνα 5.9: Σύγκριση πραγματικών καμπυλών πίεσης κοιλιών με τις αντίστοιχες καμπύλες προσομοίωσης

5.1.2 Καμπύλες πτώσης πίεσης για στένωση α%

Η πτώση πίεσης είναι ένα μέγεθος άμεσα συνδεδεμένο με τη στένωση. Όπως προκύπτει και
από το νόμο του Bernoulli, αυξάνοντας τη στένωση, δηλαδή μειώνοντας τη διατομή του
αγγείου, αυξάνεται και η διαφορά πίεσης μεταξύ των σημείων πριν και μετά τη στένωση.
Για τη μέτρηση της πίεσης σ’ αυτά τα δύο σημεία τοποθετούμε στο ήδη κατασκευασμένο
κύκλωμα δύο probes, το ένα πριν και το άλλο μετά από το σημείο που βρίσκεται η
στένωση. Παίρνοντας τη διαφορά των δύο τιμών πίεσης, υπολογίζεται η πτώση πίεσης. Στις
Εικόνες 5.10-5.23 παρουσιάζονται οι καμπύλες της πτώσης τάσης για ποσοστά στένωσης
0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 85%, 90%, 95%, 99% και 99,99%, αντίστοιχα.
Επειδή η αντιστοιχία της πίεσης με την τάση είναι 1mmHg = 1Volt, οι καμπύλες
παρουσιάζουν επίσης την πτώση πίεσης, με αντικατάσταση του V με mmHg.
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Εικόνα 5.10: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 0%

Εικόνα 5.11: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 10%

Εικόνα 5.12: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 20%
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Εικόνα 5.13: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 30%

Εικόνα 5.14: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 40%

Εικόνα 5.15: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 50%
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Εικόνα 5.16: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 60%

Εικόνα 5.17: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 70%

Εικόνα 5.18: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 80%
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Εικόνα 5.19: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 85%

Εικόνα 5.20: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 90%

Εικόνα 5.21: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 95%
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Εικόνα 5.22: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 99%

Εικόνα 5.23: Καμπύλη πτώσης τάσης για στένωση 99,99%

Παρατηρώντας τις Εικόνες 5.10-5.23 εξάγεται το συμπέρασμα ότι αυξάνοντας τη στένωση
αυξάνεται και η πτώση τάσης στο κομμάτι της στένωσης, άρα και η διαφορά αιματικής
πίεσης πριν και μετά τη στένωση. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς αυξάνοντας τη στένωση
η αιματική πίεση αυξάνεται πριν τη στένωση (το αίμα συσσωρεύεται για να περάσει από τη
στένωση), ενώ μειώνεται μετά τη στένωση (η ροή αίματος μειώνεται άρα και η ποσότητά
του). Επομένως η διαφορά των δύο μεγεθών διευρύνεται. Επιπλέον παρατηρούμε ότι για
μικρές ή μεγάλες στενώσεις η διαφορά στην πτώση τάσης είναι μικρή συγκριτικά με τη
διαφορά για μεσαίες στενώσεις (40% με 85%).
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5.1.3 Καμπύλες ροής για στένωση α%

Η ροή/παροχή καθώς και η ταχύτητα ροής παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό λόγο στον

εντοπισμό της στένωσης. Από τη εξίσωση συνέχειας = ⇒ =
προκύπτει ότι αυξάνοντας τη στένωση, δηλαδή μειώνοντας τη διατομή του αγγείου,
αυξάνεται η ταχύτητα ροής. Αντίθετα, με την αύξηση της στένωσης μειώνεται η παροχή του
αίματος στα αγγεία που ακολουθούν. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η ένταση του
ρεύματος, που αντιστοιχεί στην παροχή του αίματος. Στις Εικόνες 5.24-5.37 παρουσιάζονται
οι καμπύλες της έντασης του ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για ποσοστά στένωσης
0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 85%, 90%, 95%, 99% και 99,99%, αντίστοιχα.
Η αντιστοιχία της ροής με την ένταση του ρεύματος είναι 133416 ml/s = 1A, επομένως οι
καμπύλες παρουσιάζουν επίσης τη ροή πριν και μετά τη στένωση, αν πολλαπλασιάσουμε
την κάθε τιμή του ρεύματος με 133416 και αντικαταστήσουμε το 1Α με 1ml/s.

Η μοντελοποίηση βασίζεται πάνω στην υπόθεση ότι η ροή είναι στρωτή. Για μεγάλες
στενώσεις όμως η ροή μετατρέπεται σε τυρβώδη, γεγονός που επιφέρει σφάλματα στα
αποτελέσματα τις προσομοίωσης.

Εικόνα 5.24: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 0%
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Εικόνα 5.25: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 10%

Εικόνα 5.26: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 20%

Εικόνα 5.27: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 30%
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Εικόνα 5.28: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 40%

Εικόνα 5.29: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 50%

Εικόνα 5.30: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 60%
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Εικόνα 5.31: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 70%

Εικόνα 5.32: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 80%

Εικόνα 5.33: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 85%
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Εικόνα 5.34: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 90%

Εικόνα 5.35: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 95%

Εικόνα 5.36: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 99%
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Εικόνα 5.37: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για στένωση 99.99%

Παρατηρώντας τις Εικόνες 5.24-5.37 εξάγεται το συμπέρασμα ότι αυξάνοντας τη στένωση
μειώνεται η ένταση του ρεύματος, άρα και η αιματική ροή στη στένωση. Αυτό είναι
αναμενόμενο, καθώς αυξάνοντας τη στένωση η ροή μπλοκάρεται με αποτέλεσμα να εισρέει
μόνο ένα μέρος από το αίμα που θα εισέρεε αν δεν υπήρχε η στένωση. Επιπλέον
παρατηρούμε κι εδώ ότι για μικρές ή πολύ μεγάλες στενώσεις η διαφορά στην ένταση του
ρεύματος είναι μικρή συγκριτικά με τη διαφορά για μεσαίες στενώσεις (50% με 90%).

Στις παραπάνω καμπύλες παρατηρείται διαφορά στην παροχή πριν και μετά τη στένωση.
Στην πραγματικότητα, η παροχή του αίματος πρέπει να είναι παντού σταθερή, καθώς το
αίμα συνεχώς κυκλοφορεί χωρίς να χάνεται. Η απώλεια ρεύματος οφείλεται στους
πυκνωτές, όπου το ρεύμα διακλαδώνεται και καταλήγει στη γείωση. Αν μπορούσαμε να
συνυπολογίσουμε τα ρεύματα που προκύπτουν από τις διακλαδώσεις και από στοιχεία της
διάταξης όπως οι πυκνωτές και τα πηνία, δηλαδή ποιοτικά τις αντιστοιχίες των ρευμάτων
που δημιουργούνται από την τυρβώδη ροή (Εικόνα 5.38), το συνολικό ρεύμα θα προέκυπτε
σταθερό.

Εικόνα 5.38: Στρωτή και τυρβώδης ροή, [3]

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ο λόγος της ροής σε στένωση προς τη ροή χωρίς
στένωση και η πτώση τάσης (διαφορά πίεσης κατά μήκος της στένωσης), για την εκτίμηση
του ποσοστού της στένωσης.
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5.1.4 Εξαγωγή χαρακτηριστικών τιμών

Στις καμπύλες πτώσης τάσης και έντασης ρεύματος παρατηρούνται δύο μέγιστα
διαφορετικής τιμής. Το πρώτο μέγιστο που αντιστοιχεί στον 1ο καρδιακό κύκλο δε
λαμβάνεται υπόψη, διότι αποτελεί σφάλμα της προσομοίωσης καθώς το κύκλωμα αρχίζει
να λειτουργεί με μηδενικές τιμές τάσης και ρεύματος. Η προσομοίωση για περισσότερο
χρονικό διάστημα αποδεικνύει, όπως φαίνεται στις Εικόνες 5.39 και 5.40, ότι από τον
δεύτερο καρδιακό κύκλο οι τιμές παραμένουν ίδιες σε κάθε καρδιακό κύκλο.

Εικόνα 5.39: Καμπύλη πτώσης τάσης για πολλούς καρδιακούς κύκλους

Εικόνα 5.40: Καμπύλη έντασης ρεύματος πριν και μετά τη στένωση για πολλούς καρδιακούς κύκλους
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Μετρώντας τα δεύτερα μέγιστα των καμπυλών πτώσης τάσης και έντασης ρεύματος για
όλες τις στενώσεις προκύπτει ο Πίνακας 5.1.

Στένωση dV (V) Iπριν (μA) Ιμετά (μΑ)
0% 1,5525 102,0632 89,1251

10% 1,5954 100,7541 88,3952
20% 1,6638 98,9391 87,3288
30% 1,7715 97,6287 85,579
40% 1,9526 93,7971 82,7013
50% 2,2807 88,0699 77,3882
60% 2,927 78,5874 66,9319
70% 4,2339 57,4022 45,8279
80% 6,194 25,6163 14,1326
85% 6,9486 13,3796 1,9171
90% 7,3154 7,519 -4,0639
95% 7,4094 6,1036 -5,5821
99% 7,4156 6,0467 -5,6826

99,99% 7,4155 6,0349 -5,6818
Πίνακας 5.1: Μέγιστα των καμπυλών πτώσης τάσης και έντασης ρεύματος για διάφορα ποσοστά στένωσης

Ο Πίνακας 5.1 δίνει μία καλύτερη εικόνα της εξάρτησης της πτώσης τάσης (διαφορά πίεσης)
και της έντασης του ρεύματος (ροή) από το ποσοστό στένωσης. Είναι εμφανές ότι η αύξηση
του ποσοστού στένωσης επιφέρει αύξηση της πτώσης πίεσης και μείωση του ρεύματος και
μάλιστα αυτό είναι εντονότερο για μεσαίες στενώσεις, ενώ για μεγάλες και μικρές
στενώσεις οι διαφορές δεν είναι σημαντικές. Βέβαια, για πολύ μεγάλες στενώσεις η ροή
έχει μειωθεί στο 6% της ροής πριν τη στένωση και μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει
πλήρης παρεμπόδιση. Η αρνητική ροή που καταγράφεται μετά τη στένωση για υψηλά
ποσοστά στένωσης οφείλεται στην τυρβώδη ροή και στο γεγονός ότι η ηλεκτρική διάταξη
αποτελεί προσομοίωση του κυκλοφορικού συστήματος και επομένως υπεισέρχονται
σφάλματα.

Κάνοντας τις μετατροπές από τάση σε πίεση (1mmHg = 1 Volt) και από ένταση ρεύματος σε
παροχή/ροή (133416 ml/s = 1A) και παίρνοντας το λόγο της ροής σε αγγείο με στένωση
προς τη ροή σε αγγείο χωρίς στένωση, προκύπτει ο Πίνακας 5.2.



Μοντελοποίηση καρδιακού και κυκλοφορικού συστήματος για την ποσοτική εκτίμηση
στεφανιαίας στένωσης

ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ ΑΛΚΜΗΝΗ Σελίδα 111

Στένωση dP (mmHg) Qπριν (ml/s) Qμετά (ml/s) Qπριν / Qπριν(0%) Qμετά / Qμετά(0%)
0% 1,5525 13,61686 11,89071 1 1

10% 1,5954 13,44221 11,79333 0,987174 0,991811
20% 1,6638 13,20006 11,65106 0,969391 0,979846
30% 1,7715 13,02523 11,41761 0,956552 0,960212
40% 1,9526 12,51403 11,03368 0,91901 0,927924
50% 2,2807 11,74993 10,32482 0,862896 0,86831
60% 2,927 10,48482 8,929786 0,769988 0,750988
70% 4,2339 7,658372 6,114175 0,562418 0,514198
80% 6,194 3,417624 1,885515 0,250985 0,15857
85% 6,9486 1,785053 0,255772 0,131091 0,02151
90% 7,3154 1,003155 -0,54219 0,07367 -0,0456
95% 7,4094 0,814318 -0,74474 0,059802 -0,06263
99% 7,4156 0,806727 -0,75815 0,059245 -0,06376

99,99% 7,4155 0,805152 -0,75804 0,059129 -0,06375
Πίνακας 5.2: Πτώση πίεσης στη στένωση, ροή πριν και μετά τη στένωση και λόγος ροής σε αγγείο με στένωση

προς τη φυσιολογική ροή για διάφορα ποσοστά στένωσης

Στον Πίνακα 5.2 εκτός από την εξάρτηση της διαφοράς αιματικής πίεσης κατά μήκος της
στένωσης και της ροής από το ποσοστό στένωσης, που έχει σχολιασθεί παραπάνω, έχουμε
μία εικόνα και για την εξάρτηση του λόγου της ροής σε στενωμένο αγωγό προς αυτή σε
φυσιολογικό από το ποσοστό στένωσης. Βέβαια ο λόγος αυτό αποτελεί απλά μία
κανονικοποίηση των τιμών της ροής και αναμένεται η εξάρτησή του από το ποσοστό
στένωσης να μην διαφέρει από αυτή της ροής. Παρ’ όλα αυτά, ο λόγος των ροών αποτελεί
ένα ποιοτικό μέγεθος πολύ χρήσιμο για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

5.1.5 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων

Γνωρίζοντας τις σχέσεις (Πίνακας 5.2) της διαφοράς πίεσης στο τμήμα της στένωσης και του
λόγου της ροής σε αγγείο με στένωση προς τη ροή σε αγγείο χωρίς στένωση με το ποσοστό
στένωσης, είναι εύκολη η σχεδίαση γραφικών παραστάσεων που σχετίζουν τα παραπάνω
μεγέθη.

Για τη συγκεκριμένη στεφανιαία στένωση, οι γραφικές παραστάσεις της διαφοράς πίεσης
κατά μήκος της στένωσης και του λόγου της ροής σε αγγείο με στένωση προς τη ροή σε
αγγείο χωρίς στένωση, μετρούμενες πριν και μετά από τη στένωση, σε συνάρτηση με το
ποσοστό της στεφανιαίας στένωσης δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του εργαλείου Matlab
και φαίνονται στις Εικόνες 5.41, 5.42 και 5.43.
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Εικόνα 5.41: Πτώση πίεσης κατά μήκος της στένωσης συναρτήσει του ποσοστού στένωσης

Εικόνα 5.42: Λόγος ροής σε αγγείο με στένωση προς τη ροή σε αγγείο χωρίς στένωση, μετρούμενη πριν τη
στένωση, συναρτήσει του ποσοστού στένωσης
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Εικόνα 5.43: Λόγος ροής σε αγγείο με στένωση προς τη ροή σε αγγείο χωρίς στένωση, μετρούμενη μετά τη
στένωση, συναρτήσει του ποσοστού στένωσης

Στις γραφικές παραστάσεις των Εικόνων 5.41-5.43 παρατηρείται σχεδόν σταθερή πτώση
πίεση και ροή μέχρι 40% στένωση και στη συνέχεια απότομη αύξηση της πτώσης πίεσης και
απότομη μείωση της ροής μέχρι 90% στένωση, όπου μετά η πτώση πίεσης παραμένει
σχεδόν σταθερή και η ροή πρακτικά μηδενίζεται.

Για την υλοποίηση της προσομοίωσης, την εξαγωγή των τιμών του Πίνακα 5.2 και τελικά τη
δημιουργία των καμπυλών (Εικόνες 5.41-5.43) ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα:

 Βιβλιογραφική αναζήτηση για την εύρεση της συνδεσμολογίας και των φυσικών
χαρακτηριστικών τιμών των αρτηριακών τμημάτων του ανθρώπινου κυκλοφορικού
συστήματος.

 Τμηματοποίηση του τμήματος που βρίσκεται η στεφανιαία στένωση με τον τρόπο
που περιγράφεται στην Εικόνα 3.11 και υπολογισμός των φυσικών
χαρακτηριστικών τιμών του κάθε τμήματος για διάφορα ποσοστά στένωσης
(γνωρίζοντας τα φυσικά χαρακτηριστικά του τμήματος που εντοπίζεται η
στεφανιαία στένωση).

 Υπολογισμός των αντίστοιχων ηλεκτρικών τιμών R,L,C των αρτηριακών τμημάτων
συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων της στένωσης από τις σχέσεις (3.8), (3.9)
και (3.10).

 Δημιουργία της διάταξης της Εικόνας 3.6, με τη βοήθεια του εργαλείου PSpice, με
βάση της ήδη υπολογισμένες τιμές των R,L,C για κάθε τμήμα.

 Σύνδεση των επιμέρους διατάξεων με βάση τη συνδεσμολογία των αντίστοιχων
αρτηριακών τμημάτων και της μεθόδου της Εικόνας 3.7.

 Επιλογή του κατάλληλου κυκλώματος προσομοίωσης της καρδιάς, ώστε οι
προσομοιωμένες κυματομορφές πίεσης στις κοιλίες να προσεγγίζουν όσο το
δυνατόν καλύτερα της πραγματικές.
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 Επιλογή του κατάλληλου κυκλώματος προσομοίωσης της πνευμονικής
κυκλοφορίας και των υπόλοιπων τμημάτων της περιφερικής κυκλοφορίας.

 Σύνδεση όλων των επιμέρους κυκλωμάτων με connectors, σύμφωνα με την
συνδεσμολογία του κυκλοφορικού συστήματος, με σύνδεση κάθε φορά
διαφορετικού ποσοστού στένωσης.

 Επιλογή τοποθέτησης των probes, πριν και μετά το τμήμα της στένωσης.

 Προσομοίωση του κυκλώματος για κάθε ποσοστό στένωσης, με επιλογή των
επιθυμητών προς μέτρηση μεγεθών (πτώση τάσης και ένταση ρεύματος) και
εξαγωγή των αντίστοιχων καμπυλών.

 Μέτρηση των δεύτερων μεγίστων στις καμπύλες πτώσης πίεσης και έντασης
ρεύματος για κάθε ποσοστό στένωσης.

 Υπολογισμός των αντίστοιχων τιμών της διαφοράς πίεσης κατά μήκος της στένωσης
και της ροής.

 Υπολογισμός του λόγου της ροής σε αγγείο με στένωση προς τη ροή σε αγγείο
χωρίς στένωση για κάθε ποσοστό στένωσης.

 Σχεδιασμός των γραφικών παραστάσεων της πτώσης πίεσης και του λόγου της ροής
σε αγγείο με στένωση προς τη ροή σε αγγείο χωρίς στένωση συναρτήσει του
ποσοστού στένωσης, με χρήση MATLAB.

Με την προτεινόμενη μεθοδολογία είναι εφικτή η σχεδίαση καμπυλών ώστε, μετρώντας με
αισθητήρες την πίεση και τη ροή σε στενωμένο αγγείο, να εξάγουμε συμπεράσματα για το
ποσοστό της στένωσης.

Επιπροσθέτως, ενδιαφέρον παρουσιάζει η καμπύλη εκθετικής προσαρμογής της πτώσης
πίεσης συναρτήσει του ποσοστού στένωσης που παρουσιάζεται στην Εικόνα 5.44.

Εικόνα 5.44: Καμπύλη εκθετικής προσαρμογής της πτώσης πίεσης

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ποσοστό Στεφανιαίας Στένωσης (%)

Π
τώ

ση
ς 

Π
ίε

ση
ς 

(m
m

H
g)

Εκθετική Προσαρμογή της Πτώσης Πίεσης συναρτήσει του Ποσοστού Στεφανιαίας Στένωσης

Πτώση Πίεσης
Exponential

R-square: 0.9515
f(x) = 1.07*exp(0.02024*x)



Μοντελοποίηση καρδιακού και κυκλοφορικού συστήματος για την ποσοτική εκτίμηση
στεφανιαίας στένωσης

ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ ΑΛΚΜΗΝΗ Σελίδα 115

Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής εκθετικής προσαρμογής Rsquare για την καμπύλη της
Εικόνας 5.44 είναι 0,95 δηλαδή πολύ κοντά στη μονάδα που σημαίνει ότι η καμπύλη
πτώσης πίεσης προσεγγίζεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό από την εκθετική συνάρτηση
της μορφής = ∙ exp ( ∙ ), όπου y η πτώση πίεσης, x το ποσοστό στένωσης (%), α
συντελεστής με τιμή 1.07 και διάστημα εμπιστοσύνης (0.6937, 1.446) και b συντελεστής με
τιμή 0.02024 και διάστημα εμπιστοσύνης (0.01628, 0.0242).

Στην Εικόνα 5.45 παρουσιάζεται η καμπύλη εκθετικής προσαρμογής της πτώσης πίεσης
συναρτήσει του ποσοστού στένωσης για το κομμάτι από ποσοστό στένωσης 40% έως 85%.

Εικόνα 5.45: Καμπύλη εκθετικής προσαρμογής της πτώσης πίεσης για ποσοστά στένωσης 40-85%

Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής εκθετικής προσαρμογής Rsquare για την καμπύλη της
Εικόνας 5.44 είναι 0,991 ≈ 1 που σημαίνει ότι η καμπύλη πτώσης πίεσης, από ποσοστό
στένωσης 40% έως 85%, προσεγγίζεται σχεδόν τέλεια από την εκθετική συνάρτηση της
μορφής = ∙ exp ( ∙ ), όπου y η πτώση πίεσης, x το ποσοστό στένωσης (%), α
συντελεστής με τιμή 0.4671 και διάστημα εμπιστοσύνης (0.2847, 0.6495) και b συντελεστής
με τιμή 0.03187 και διάστημα εμπιστοσύνης (0.02683, 0.03692).

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και από την καμπύλη γραμμικής προσαρμογής της
λογαριθμικής πτώσης πίεσης συναρτήσει του ποσοστού στένωσης για το κομμάτι από
ποσοστό στένωσης 40% έως 85%, που φαίνεται στην Εικόνα 5.46.
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Εικόνα 5.46: Καμπύλη γραμμικής προσαρμογής της λογαριθμικής πτώσης πίεσης για ποσοστά στένωσης 40-85%

Με την αναπαράσταση της γραμμικής προσαρμογής της λογαριθμικής πτώσης πίεσης
εξάγουμε το συμπέρασμα ότι αφού το μέσο τετραγωνικό σφάλμα είναι περίπου 0,07,
δηλαδή πολύ μικρό, ο λογάριθμος της πτώσης πίεσης για τιμές στένωσης 40-85%
προσεγγίζεται σχεδόν τέλεια από τη γραμμική συνάρτηση = 0.012951 ∙ + 0.26838,
όπου y είναι ο δεκαδικός λογάριθμος της πτώσης πίεσης και x το ποσοστό στένωσης.
Επομένως πιστοποιείται κι εδώ ότι η πτώση πίεσης γι’ αυτές τις τιμές του ποσοστού
στένωσης είναι σχεδόν εκθετική συνάρτηση.
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5.2 Συμπεράσματα

Για την εξαγωγή όσο το δυνατό πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη η
προσεκτική συλλογή πληροφοριών και επιλογή κυκλωμάτων. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για
την καλύτερη μοντελοποίηση του καρδιαγγειακού συστήματος παίζει η σχεδίαση του
κυκλώματος που μοντελοποιεί την καρδιά. Η πίεση που δημιουργείται από τις κοιλίες της
καρδιάς είναι η κινητήρια δύναμη για την κυκλοφορία του αίματος. Επομένως όσο
καλύτερα προσεγγίζει η προσομοιωμένη πίεση των κοιλιών την πραγματική τόσο πιο
αξιόπιστα είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Προσομοιώνοντας το ηλεκτρικό ανάλογο του καρδιαγγειακού συστήματος για διάφορα
ποσοστά στένωσης και μετρώντας αντίστοιχα τις τιμές της πτώσης τάσης/πίεσης κατά
μήκος της στένωσης και της έντασης του ρεύματος/ροής διαμέσου της στένωσης, εξάγεται
μία εξάρτηση μεταξύ των δύο τελευταίων μεγεθών από τη στένωση. Συγκεκριμένα, καθώς
αυξάνεται το ποσοστό στένωσης παρατηρείται αύξηση της πτώσης πίεσης και μείωση της
ροής.

Σύμφωνα με την Εικόνα 5.41, για ποσοστό στένωσης μέχρι 40%, δηλαδή για μείωση της
διαμέτρου της στεφανιαίας αρτηρίας έως το 60% του αρχικού μεγέθους της, δεν
παρατηρείται αξιόλογη μεταβολή της πτώσης πίεσης. Για μεγαλύτερο ποσοστό στένωσης, η
πτώση πίεση αυξάνεται εκθετικά μέχρι ένα σημείο ρήξης σε στένωση 85%, ή σε μείωση της
διαμέτρου στο 15% της αρχικής.

Σύμφωνα με τις Εικόνες 5.42 και 5.43, μέχρι το ποσοστό 40-50% στένωση, δηλαδή μέχρι η
διάμετρος της στενωμένης στεφανιαίας αρτηρίας να μειωθεί στο 50-60% του αρχικού
μεγέθους της, η ροή είναι σταθερή και κανονική. Μειώνοντας κι άλλο τη διάμετρο της
στενωμένης αρτηρίας, η ροή μειώνεται γρήγορα μέχρι την πλήρη παρεμπόδιση σε στένωση
85-90%,ή σε διάμετρο στένωσης 10-15% της κανονικής διαμέτρου.

Εφαρμόζοντας εκθετική προσαρμογή στην καμπύλη της πτώσης πίεσης συναρτήσει του
ποσοστού στένωσης διαπιστώνουμε ότι η καμπύλη προσεγγίζει την εκθετική συνάρτηση.
Κάνοντας το ίδιο για τις μεσαίες τιμές του ποσοστού στένωσης (40-85%) παρατηρείται μία
σχεδόν τέλεια προσαρμογή αυτού του μέρους της καμπύλης με την εκθετική συνάρτηση.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε κάνοντας γραμμική προσαρμογή της λογαριθμικής
πτώσης πίεσης του ίδιου μέρους της καμπύλης, καθώς κι εκεί η λογαριθμική πτώση πίεσης
προσεγγίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη γραμμική συνάρτηση. Επομένως μπορούμε να
θεωρήσουμε την σχέση μεταξύ της πτώσης πίεσης και του ποσοστού στένωσης, για
στένωση 40-85%, ως εκθετική.

Σε περίπτωση διεξαγωγής πειράματος αντίστοιχο της προσομοίωσης ακολουθείται η ίδια
διαδικασία. Γνωρίζοντας τα φυσικά χαρακτηριστικά του κυκλοφορικού συστήματος,
υπολογίζονται οι αντίστοιχες ηλεκτρικές τιμές. Στη συνέχεια συνδέοντας τα ηλεκτρικά
στοιχεία ακριβώς όπως στην προσομοίωση δημιουργείται μία πειραματική διάταξη που
αποτελεί τη μοντελοποίηση του καρδιαγγειακού συστήματος. Ξεχωριστά μοντελοποιούνται
τα τμήματα για τις διάφορες στενώσεις, τα οποία συνδέονται με την υπόλοιπη διάταξη
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ανάλογα με τη στένωση που επιθυμούμε να εφαρμόσουμε. Για κάθε ποσοστό στένωσης, με
ειδικούς αισθητήρες, μετράται η πτώση πίεσης κατά μήκος της στένωσης και η ροή στη
στένωση. Έτσι δημιουργείται μία σχέση για καθένα από τα δύο αυτά μεγέθη και του
ποσοστού στένωσης, η οποία συγκρίνεται με την αντίστοιχη της προσομοίωσης.

Σκοπός όλου του εγχειρήματος της προσομοίωσης και του πειράματος είναι η εξαγωγή των
παραπάνω σχέσεων, ώστε μετρώντας ιατρικά την πτώση πίεσης ή τη ροή (με τη βοήθεια
ανάλογων αισθητήρων)  να εξάγουμε συμπέρασμα για τη στεφανιαία στένωση.
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6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Μελλοντικές Προεκτάσεις

Η στεφανιαία στένωση μειώνει τη ροή του αίματος και την τροφοδοσία του μυοκαρδίου με
ζωτικά στοιχεία όπως το οξυγόνο. Σταδιακά η μείωση φτάνει σε τέτοιο βαθμό που το
μυοκάρδιο δεν λαμβάνει το οξυγόνο που χρειάζεται απαραίτητα για να λειτουργεί. Για το
λόγο αυτό, η στεφανιαία νόσος της καρδιάς, αποκαλείται επίσης ισχαιμική νόσος της
καρδιάς. Πρόκειται για την πιο συχνή πάθηση της καρδιάς, η οποία αναμένεται να εξελιχθεί
σε «επιδημία» μέχρι το 2020, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, και να
αποτελέσει την κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας σε όλο τον κόσμο.

Στόχος της επιστημονικής κοινότητας είναι ο εντοπισμός και η μέτρηση της στεφανιαίας
στένωσης. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η
παρατήρηση των χαρακτηριστικών μεγεθών: i) της διαφοράς πίεσης κατά μήκος της
στένωσης και ii) της ροής στη στένωση. Προκύπτει έτσι η ανάγκη για μέτρηση αυτών των
μεγεθών και για αξιοποίηση των μετρούμενων αποτελεσμάτων.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώχθηκε ο συσχετισμός της πτώσης πίεσης και της
ροής του αίματος με το ποσοστό της στεφανιαίας στένωσης, με τη βοήθεια του εργαλείου
προσομοίωσης PSpice. Επόμενο βήμα αποτελεί η εκτέλεση ενός πειράματος για το
συσχετισμό των ίδιων μεγεθών, ώστε να συγκριθούν και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα
προσομοίωσης και πειράματος.

Το πείραμα για τη μέτρηση ροής ενός υγρού/αίματος μπορεί να στηριχθεί στις ήδη γνωστές
μεθόδους μέτρησης ροής που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2. Η μέθοδος transit-time flow
measurement παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς ο υπολογισμός της ροής είναι
ανεξάρτητος από την ταχύτητα διάδοσης των μεταδιδόμενων σημάτων και τις ιδιότητες του
αίματος, αλλά εξαρτάται μόνο από τη διάμετρο του αγγείου, την κλίση που τοποθετούνται
οι υπερηχητικοί αισθητήρες και τους δύο μετρούμενους χρόνους διάδοσης των σημάτων.
Το γεγονός αυτό καθιστά τη μέθοδο αυτή ιδιαίτερα εύχρηστη και πολλά υποσχόμενη και
αρχίζει να ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον ιατρικό χώρο. Παρόλα αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την υλοποίηση του πειράματος και οποιασδήποτε άλλη μέθοδος μέτρησης ροής.

Για τη διεξαγωγή του πειράματος με βάση τη μέθοδο transit-time flow measurement
χρειάζονται, είτε ένα ειδικό probe με αρχή λειτουργίας βασισμένη στη μέθοδο αυτή (τέτοια
probes είναι διαθέσιμα στην αγορά), είτε δύο υπερηχητικοί αισθητήρες, συνδεδεμένοι με
τα κατάλληλα κυκλώματα οδήγησης, και ένας ανακλαστήρας. Επιπλέον είναι απαραίτητα:
μία αντλία που θα παίζει το ρόλο της καρδιάς, ένα ειδικό υγρό με τα χαρακτηριστικά του
αίματος και ένας ειδικός σωλήνας με τα χαρακτηριστικά του αγγείου. Για τη λήψη των
αποτελεσμάτων χρειάζεται ένας παλμογράφος ή ένα flowmeter ή οποιοδήποτε άλλο
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κατάλληλο υπολογιστικό σύστημα συνδεδεμένο με το probe ή τα κυκλώματα οδήγησης των
αισθητήρων. Χρησιμοποιώντας την αντλία για τη ροή του υγρού, δημιουργείται μία
παλμική ροή μέσα στο σωλήνα, παρόμοια με τη ροή του αίματος. Επιφέροντας διάφορα
ποσοστά στένωσης στο σωλήνα και μετρώντας τη ροή πριν, μετά και στο σημείο της
στένωσης με τη βοήθεια του probe ή των αισθητήρων, είναι εφικτή η εξαγωγή του
συσχετισμού της ροής με το ποσοστό στένωσης.

Αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας αισθητήρες πίεσης και κάνοντας τις ίδιες μετρήσεις για τη
διαφορά πίεσης μεταξύ των σημείων πριν και μετά τη στένωση προκύπτει ο συσχετισμός
της πτώσης πίεσης με το ποσοστό στένωσης. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της
προσομοίωσης με τα πειραματικά μπορούν να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα για την
εξάρτηση της πτώσης πίεσης και της ροής με το ποσοστό στένωσης. Επιδιωκόμενος στόχος
είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση της σχέσης μεταξύ των παραπάνω μεγεθών.

Η συσχέτιση της πτώσης πίεσης και της ροής με το ποσοστό στένωσης αποτελεί πολύτιμη
πληροφορία στον τομέα της ιατρικής. Στην πράξη, για τη μέτρηση του ποσοστού στένωσης
συγκρίνεται η ροή στο σημείο της στένωσης με τη φυσιολογική – χωρίς στένωση – ροή στο
ίδιο σημείο (άλλου ανθρώπου) και υπολογίζεται περίπου το ποσοστό στένωσης. Απώτερος
στόχος είναι η δημιουργία ιατρικών εργαλείων που θα μετρούν τη ροή ή την πτώση πίεσης
σε κάποιο αγγείο και σύμφωνα με τη σχέση των μεγεθών αυτών με το ποσοστό στένωσης
(που θα είναι γνωστή) να εξάγεται ως συμπέρασμα το ποσοστό της στένωσης.

Επιπλέον, υπάρχουν ήδη ιατρικά εργαλεία για τη μέτρηση της ροής του αίματος στα αγγεία,
που χρησιμοποιούν όμως ενσύρματη σύνδεση με τις εξωτερικές συσκευές λήψης των
μετρούμενων τιμών. Στόχος είναι η ανάπτυξη αντίστοιχων ασύρματων εργαλείων για την
εξυπηρέτηση των ιατρικών αναγκών.


