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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

ηελ παξνύζα εξγαζία κειεηάηαη ε ξνή ηνπ αίκαηνο ζε κηθξν-θαλάιη πνπ πξνζνκνηάδεη κηθξή 

δηαθιαδηζκέλε αξηεξία. Υξεζηκνπνηείηαη κε-Νεπησληθό ξεπζηό παξόκνηαο ξενινγηθήο ζπ-

κπεξηθνξάο κε ην αίκα θαη γίλεηαη ζύγθξηζε κε Νεπησληθό ξεπζηό αλαθνξάο. Δθαξκόδεηαη 

παικηθή ξνή θαη ρακεινί αξηζκνί Reynolds, ζπλζήθεο όκνηεο κε απηέο πνπ επηθξαηνύλ ζηηο 

κηθξέο αξηεξίεο. Οη πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο ηαρύηεηαο ηνπ ξεπζηνύ πξαγκαηνπνη-

νύληαη κε ηε κέζνδν micro Particle Image Velocimetry (μ-PIV) θαη ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκν-

πνηνύληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ηηκώλ ηεο ηνηρσκαηηθήο δηαηκεηηθήο ηάζεο θαη ηεο δηαθύκαλ-

ζήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο παικνύ. Η αξηζκεηηθή κειέηε ηεο ξνήο γίλεηαη κε ρξήζε θώ-

δηθα ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο (ANSYS CFX
®

 12.0). Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ε 

θνηλή παξαδνρή πσο ην αίκα ζπκπεξηθέξεηαη σο Νεπησληθό ξεπζηό δελ ηζρύεη ζηηο κηθξέο 

αξηεξίεο. Γηαπηζηώλεηαη όηη ην εμσηεξηθό ηνίρσκα ηεο δηαθιάδσζεο ππόθεηηαη ζε κηθξόηεξεο 

δηαηκεηηθέο ηάζεηο, γεγνλόο πνπ απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα ζρεκαηηζκνύ αζεξσκαηηθήο πιάθαο 

ζε απηό. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αξηζκεηηθήο πξνζνκνίσζεο επαιεζεύνληαη από ηα πεη-

ξακαηηθά θαη απηό θαζηζηά ηνλ ρξεζηκνπνηνύκελν θώδηθα έλα πνιύηηκν εξγαιείν γηα πεξαηηέ-

ξσ κειέηε βηνινγηθώλ ξνώλ. 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Η κειέηε θαη κνληεινπνίεζε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ηαηξηθή θαη 

ηε βηνταηξηθή κεραληθή, παξέρνληαο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή θαη 

ην ζρεδηαζκό ηερλεηώλ κνζρεπκάησλ θαη εκθπηεύζηκσλ ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ [1]. Πξόζθαηεο 

εξγαζίεο [2-3] ζπλδένπλ ηελ αζεξνζθιήξσζε κε ηηο ηνπηθέο αηκνδπλακηθέο ζπλζήθεο ζηηο 

αξηεξίεο, ζεκεηώλνληαο όηη ε αζεξσκαηηθή πιάθα εληνπίδεηαη θπξίσο ζε πεξηνρέο θακπύισ-

ζεο ή δηαθιάδσζεο ησλ αγγείσλ. Δηδηθόηεξα, αλαθέξεηαη όηη ρακειέο ηηκέο ηνηρσκαηηθήο δηα-

ηκεηηθήο ηάζεο (wall shear stress, WSS) επλννύλ ην ζρεκαηηζκό αζεξσκαηηθήο πιάθαο [3], 

ελώ πςειόηεξεο ηηκέο πξνάγνπλ ηελ απειεπζέξσζε δξαζηηθώλ αγγεηνδηαζηαιηηθώλ νπζηώλ 

(όπσο ην ληηξηθό νμείδην θαη ε πξνζηαθπθιίλε) [4], αζθώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν επεξγεηηθή 

δξάζε ζηα αγγεία. 

 ην Σσήμα 1 [2] πεξηγξάθεηαη ε επίδξαζε ηεο WSS ζην ζρεκαηηζκό θαη ηελ αλάπηπμε α-

ζεξσκαηηθήο πιάθαο. Οη ρακειέο ηαρύηεηεο ηνπ αίκαηνο – θαη επνκέλσο νη ρακειέο ηηκέο WSS 

(Σσήμα 1α) – νδεγνύλ ηνπηθά ζε απμεκέλε ζπγθέληξσζε ησλ ζπζηαηηθώλ πνπ επζύλνληαη γηα 

ηελ αζεξνζθιήξσζε, όπσο νη ιηπνπξσηεΐλεο ρακειήο ππθλόηεηαο, ελώ ηαπηόρξνλα πξνθα-

ινύλ αύμεζε ηεο δηαπεξαηόηεηαο ηεο ελδνζειηαθήο ζηηβάδαο. Σα θαηλόκελα απηά εληζρύνπλ 
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ηε κεηαλάζηεπζε ησλ αζεξνγόλσλ ζσκαηηδίσλ εληόο ηεο ζηηβάδαο, κε απνηέιεζκα ην ζρεκα-

ηηζκό ελόο ζηξώκαηνο επηθαζίζεσλ. Η αλάπηπμε ηνπ ζηξώκαηνο απηνύ (Σσήμα 1β) νδεγεί ζε 

ζηέλσζε ηνπ αγγείνπ, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο βαζκίδα αλάβαζεο θαη θαηάβαζεο. Δίλαη γλσ-

ζηό [5] όηη ε ειάρηζηε ηηκή ηεο WSS ζε κηα δηακνξθσκέλε επηθάλεηα κε βαζκίδεο εκθαλίδεηαη 

πίζσ από ηε βαζκίδα θαηάβαζεο, ζηελ πεξηνρή επαλαζύλδεζεο ηεο ξνήο, γεγνλόο πνπ νδεγεί 

ζηε ζπλέρηζε αλάπηπμεο πιάθαο ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή. (Σσήμα 1γ). 

 
 (α) (β) (γ) 

τήμα 1:  ρεκαηηζκόο θαη εμέιημε αζεξσκαηηθήο πιάθαο ιόγσ ρακειήο δηαηκεηηθήο ηάζεο [2]. 

 Από ηζηνινγηθέο θαη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο παξαηεξείηαη ε ύπαξμε δηαθνξώλ ζηνπο κε-

ραληζκνύο εκθάληζεο θαη αλάπηπμεο ησλ αζεξσκαηηθώλ ζηξσκάησλ αλάκεζα ζε κηθξέο θαη 

κεγάιεο αξηεξίεο. Απηό κπνξεί λα εμεγεζεί κεξηθώο από ηηο δηαθνξεηηθέο βηνινγηθέο ηδηόηεηεο 

ηνπ ελδνζειίνπ ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, γεγνλόο πνπ ππνζηεξίδεηαη κε ζηνηρεία δηαθόξσλ εξεπ-

λεηώλ όπσο απηά ζπλνςίδνληαη από ηνπο Aboyans et al.
 
[6]. Δπηπιένλ, ζηηο κηθξέο αξηεξίεο, 

εθηόο από ηελ πξνθαλή δηαθνξά ζηε δηάκεηξν, κηθξόηεξε είλαη θαη ε παξνρή ηνπ αίκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηηο κεγάιεο αξηεξίεο, κε απνηέιεζκα ν αξηζκόο Reynolds λα είλαη αξθεηά κηθξόηεξνο 

ζηηο πξώηεο (Πίνακαρ 1). Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ζπκπεξαίλεηαη όηη ε αλεμάξηεηε 

κειέηε ηεο αηκνδπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα πξώην βήκα πξνο ηελ 

θαηαλόεζε θαη εξκελεία ηεο αζεξνζθιήξσζεο ζε κηθξά αγγεία. 

Πίνακας 1:  Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλζήθεο ξνήο ζε ζεκαληηθέο αλζξώπηλεο αξηεξίεο [7]. 

 

 Μνινλόηη έρνπλ δεκνζηεπηεί πνιιέο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ αζεξνζθιήξσζε θαη ηελ 

WSS ζε κεγάινπ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο αξηεξίεο, ηδηαίηεξα ζηηο ζηεθαληαίεο (π.ρ. [8-10]), ε 

ξνή ζηηο κηθξέο αξηεξίεο δελ έρεη κειεηεζεί επαξθώο. Όπσο παξαηεξείηαη από ηνπο Aboyans et 

al. [6], αθόκε θαη ν όξνο "μικπή απηηπία" δελ έρεη απνζαθεληζηεί πιήξσο ζηελ επηζηεκνληθή 

θνηλόηεηα. Η πιεηνλόηεηα ησλ εξγαζηώλ πνπ κειεηνύλ ηηο αηκνδπλακηθέο ζπλζήθεο ζε κηθξά 

αηκνθόξα αγγεία αλαθέξνληαη ζε εζσηεξηθέο δηακέηξνπο κέρξη 100 κm [11-14]. ε ηόζν κη-

θξέο αξηεξίεο, όκσο, ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα κεηαηνπίδνληαη ζηνλ θεληξηθό άμνλα ηνπ αγγεί-

νπ, κε απνηέιεζκα θνληά ζηα ηνηρώκαηα λα ξέεη πιάζκα ρσξίο εξπζξά αηκνζθαίξηα. Καηά 

ζπλέπεηα, ην θαηλνκεληθό ημώδεο ηνπ αίκαηνο κεηώλεηαη ζεκαληηθά κε κείσζε ηεο δηακέηξνπ, 

ζπκπεξηθνξά γλσζηή σο "θαηλόκελν Fahraeus-Lindqvist". Σν θαηλόκελν απηό είλαη ζεκαληη-

θό γηα αγγεία κε δηάκεηξν κηθξόηεξε ησλ 300 κm [15]. πλεπώο, ε κειέηε ηεο ξνήο ηνπ αίκα-

ηνο ζε κηθξέο αξηεξίεο κε δηάκεηξν κεγαιύηεξε ησλ 300 κm θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιε-

ξέζηεξε αηκνδπλακηθή κειέηε ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο.  

 Ακτίνα, cm Remean α 

Δγγύο ανξηή 1.50 1500 21.70 

Αξηζηεξή ζηεθαληαία αξηεξία (Α..Α.) 0.43 270 6.14 

Πξόζζηνο θαηηώλ θιάδνο Α..Α. 0.17 80 2.40 

Σειηθνί θιάδνη αξηεξηώλ 0.05 17 0.72 



 Η παξνύζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ in vitro κειέηε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο κε αηκαηνθξίηε 

Ht~45%, θάησ από θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ξνήο, ζε κνληέιν κηθξήο δηαθιαδηζκέλεο αξηεξίαο 

πδξαπιηθήο δηακέηξνπ 600 κm. Γηα ην ζθνπό απηό ρξεζηκνπνηείηαη κε-Νεπησληθό ξεπζηό 

αλάινγν ηνπ αίκαηνο θαη κεηξώληαη νη θαηαλνκέο ηεο ηαρύηεηαο κε ρξήζε micro Particle 

Image Velocimetry (μ-PIV), ελώ παξάιιεια εθηηκώληαη νη ηηκέο ηεο WSS ζηελ πεξηνρή ηεο 

δηαθιάδσζεο. Η ίδηα κειέηε γίλεηαη κε ρξήζε θώδηθα ππνινγηζηηθήο ξεπζηνδπλακηθήο. 

IN VIVO ΤΝΘΗΚΔ ΡΟΗ 

Σν αίκα είλαη έλα πνιπθαζηθό κίγκα ελόο Νεπησληθνύ ξεπζηνύ, ηνπ πιάζκαηνο, θαη ηξηώλ 

θπηηαξηθώλ εηδώλ: ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ, ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ησλ ιεπθώλ αηκνζθαη-

ξίσλ. Τπό ηελ επίδξαζε ρακειώλ δηαηκεηηθώλ ηάζεσλ ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα ζρεκαηίδνπλ 

ζπζζσκαηώκαηα (rouleaux) ηα νπνία δηαηαξάζζνπλ ηηο ξντθέο γξακκέο θαη απμάλνπλ ζεκα-

ληηθά ην θαηλνκεληθό ημώδεο (μ) ηνπ αίκαηνο. Με αύμεζε ηνπ ξπζκνύ δηάηκεζεο ( ) ηα ζπζ-

ζσκαηώκαηα απηά ζηαδηαθά θαηαζηξέθνληαη θαη ην θαηλνκεληθό ημώδεο ηνπ αίκαηνο κεηώλε-

ηαη ηείλνληαο αζπκπησηηθά πξνο κηα νξηαθή ηηκή (μ∞). Δπνκέλσο, ην αίκα ζπκπεξηθέξεηαη σο 

κε-Νεπησληθό ξεπζηό πνπ γηα απμαλόκελν   
ην ημώδεο ηνπ κεηώλεηαη (ςεπδνπιαζηηθή ζπκπε-

ξηθνξά, shear thinning behavior) κε θζίλνληα ξπζκό κεηαβνιήο. Σν μ∞ αίκαηνο κε αηκαηνθξί-

ηε (Ht) πεξίπνπ 45% θαη ζε ζεξκνθξαζία 37 
ν
C θπκαίλεηαη γύξσ ζηα 3.5 mPa·s [16]. 

Πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνύλ ην αίκα Νεπησληθό ξεπζηό, ζηεξηδόκελνη ζηνπο πςεινύο ξπζ-

κνύο δηάηκεζεο πνπ επηθξαηνύλ ζηηο κεγάιεο αξηεξίεο [17-18]. Ωζηόζν νη Gijsen et al. [9] 

ζεσξνύλ κηα ηέηνηα παξαδνρή επηζθαιή ζεκεηώλνληαο όηη νη ημσδνειαζηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ 

αίκαηνο επεξεάδνπλ ηε ξεπζηνδπλακηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. ηελ παξνύζα κειέηε δηεμάγνληαη 

πεηξάκαηα ηόζν κε κε-Νεπησληθό όζν θαη κε Νεπησληθό αλάινγν ηνπ αίκαηνο, ώζηε λα εμε-

ηαζζεί ε κεηαμύ ηνπο απόθιηζε σο πξνο ηελ ηαρύηεηα θαη ηηο αλαπηπζζόκελεο WSS γηα ηηο 

ίδηεο ζπλζήθεο ξνήο.  

Δίλαη γλσζηό όηη ε in vivo ξνή ηνπ αίκαηνο κεηαβάιιεηαη κεηαμύ ησλ δύν θάζεσλ ηνπ 

θαξδηαθνύ θύθινπ. Δηδηθόηεξα, κεηαβάιινληαη ε πίεζε θαη ε νγθνκεηξηθή παξνρή κε ην ρξόλν 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαξδηαθήο ζπζηνιήο θαη δηαζηνιήο θαη επνκέλσο ε δηάκεηξνο ησλ κεγά-

ισλ αξηεξηώλ αιιάδεη ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ελόο παικνύ. Δίλαη επίζεο γλσζηό [7] όηη 

ε κέγηζηε πίεζε εμαζζελεί θαη ην εύξνο ηνπ παικνύ απμάλεηαη όζν κεγαιώλεη ε απόζηαζε από 

ηελ θαξδηά. Δπνκέλσο, ζηηο κηθξέο αξηεξίεο δελ ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο δηακέηξνπ 

ηνπο θαη ηα ηνηρώκαηά ηνπο ζα κπνξνύζαλ λα ζεσξεζνύλ ζηαζεξά. 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ 

Μέηπηζη ηασύηηηαρ 

Λόγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη ε in vivo κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο, ηα πεξηζζόηεξα πεη-

ξάκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία έρνπλ δηεμαρζεί in vitro κε κεζόδνπο όπσο ε αλε-

κνκεηξία Laser Doppler (Laser Doppler Anemometry, LDA) [9] θαη ε ηαρπκεηξία ππεξήρσλ 

(Ultrasonic Velocimetry) [19]. Μηα ζρεηηθά λέα κέζνδνο γηα ηε κέηξεζε ηαρύηεηαο ζε κηθξν-

θαλάιηα είλαη ε μ-PIV, πνπ απνηειεί κηα κε παξεκβαηηθή κέζνδν γηα ηε κέηξεζε δηδηάζηαησλ 

πεδίσλ ηαρύηεηαο. Η κέζνδνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία γηα ηε κειέηε βηνινγηθώλ ζπ-

ζηεκάησλ [12-14]. Γηα κηα κέηξεζε κε μ-PIV ζην ππό κειέηε ξεπζηό πξέπεη λα πξνζηεζεί 

νξηζκέλε πνζόηεηα θαηάιιεισλ θζνξηδόλησλ ζσκαηηδίσλ πξνο ηρλεζέηεζε ηεο ξνήο. Η επη-

ινγή ησλ ζσκαηηδίσλ είλαη θξίζηκε γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ. Πξέπεη λα είλαη αξθεηά 

κηθξά, ώζηε λα αθνινπζνύλ κε αθξίβεηα ηελ θίλεζε ηνπ ξεπζηνύ θαη λα κε θξάζζνπλ ηνλ 

αγσγό, ελώ ηαπηόρξνλα ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάια, ώζηε λα κπνξνύλ λα απεηθνληζηνύλ 

επαξθώο θαη λα απνθεύγνληαη θαηλόκελα όπσο ε θίλεζε Brown. Γηα λα πξνθύςεη κηα κέηξεζε 



ηνπ πεδίνπ ηαρύηεηαο ζε νξηζκέλν επίπεδν ηνπ αγσγνύ, απαηηείηαη ε ιήςε ηνπιάρηζηνλ δύν 

θσηνγξαθηώλ ησλ ζσκαηηδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ξνήο ζε πνιύ κηθξό αιιά γλσζηό ρξνληθό 

δηάζηεκα (Γt). Καηόπηλ επεμεξγαζίαο δει. ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζηαζεξώλ ζεκείσλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ζήκαηνο, νη ιεθζείζεο θσηνγξαθίεο δηαηξνύληαη ζε ππνπεξηνρέο αλάιπζεο 

(interrogation areas). Η κεηαηόπηζε (Γx) κηαο νκάδαο ζσκαηηδίσλ ππνινγίδεηαη κέζσ δηαδη-

θαζίαο εηεξνζπζρέηηζεο (cross correlation) ησλ αληίζηνηρσλ ππνπεξηνρώλ ησλ δύν θσηνγξα-

θηώλ. Σειηθά, ε ηαρύηεηα (U) κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο ν ιόγνο ηνπ Γx πξνο Γt. Ο πην ζεκα-

ληηθόο πεξηνξηζκόο ζηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ είλαη όηη ηα ηνηρώκαηα ηνπ αγσγνύ πξέπεη λα είλαη 

δηαθαλή, γεγνλόο πνπ θαζηζηά αδύλαηεο ηηο in vivo κεηξήζεηο ζηνλ άλζξσπν. 

Υπολογιζμόρ διαημηηικών ηάζεων 

Δίλαη γλσζηό όηη ε απεπζείαο κέηξεζε ηεο WSS ζηε καθξνθιίκαθα επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε 

εηδηθώλ κεηξεηηθώλ ειεθηξνδηάρπζεο [20]. Ωζηόζν, ε ηερληθή απηή ζε μ-αγσγνύο ή ζε αγσ-

γνύο κε ειαζηηθά ηνηρώκαηα είλαη δύζθνιν λα εθαξκνζηεί. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο είλαη θνη-

λή πξαθηηθή ε εθηίκεζε ηεο WSS λα γίλεηαη έκκεζα κέζσ κεηξήζεσλ ηνπ πεδίνπ ηαρύ-

ηεηαο [21]. ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη ε παξαδνρή όηη ε θαηαλνκή ηεο ηαρύηεηαο θνληά 

ζην ηνίρσκα είλαη γξακκηθή ζπλάξηεζε ηεο απόζηαζεο από ην ηνίρσκα. Υξεζηκνπνηώληαο 

δύν κεηξήζεηο ηαρύηεηαο θνληά ζην ηνίρσκα θαη ηε κεδεληθή ηαρύηεηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ηνηρώκαηνο σο ηξίηε (ζπλζήθε κε νιίζζεζεο), ππνινγίδεηαη ε θιίζε ηεο γξακκηθήο ζπλάξηε-

ζεο, πνπ εθθξάδεη ην ξπζκό δηάηκεζεο θνληά ζην ηνίρσκα (  ). Αληηθαζηζηώληαο ηελ ηηκή ηνπ 

  ζε κηα θαηάιιειε εμίζσζε ημώδνπο, ε νπνία εμαξηάηαη από ην ρξεζηκνπνηνύκελν ξεπζηό, ε 

WSS κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα. 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Λόγσ ησλ δπζθνιηώλ πνπ εκθαλίδεη ε δηεμαγσγή πεηξακάησλ κε αίκα (όπσο π.ρ. ε αδπλακία 

εύξεζεο επαξθνύο πνζόηεηαο αίκαηνο κε ίδηεο πξνδηαγξαθέο, ηάζε πξνο πήμε θιπ.), παξα-

ζθεπάζηεθαλ ζην εξγαζηήξην ξεπζηά κε ξενινγηθέο ηδηόηεηεο παξόκνηεο κε εθείλεο ηνπ αίκα-

ηνο. Δηδηθόηεξα, κε ζηόρν λα πξνζνκνησζεί ε κε-Νεπησληθή ζπκπεξηθνξά θπζηνινγηθνύ αί-

καηνο (Ht~45%), παξαζθεπάζηεθαλ δηάθνξα πδαηηθά δηαιύκαηα γιπθεξίλεο θαη θόκκενο μαλ-

ζάλεο (Πίνακαρ 2). Σν θόκκη μαλζάλεο είλαη έλαο πνιπζαθραξίηεο πνπ δξα σο ξενινγηθόο 

ξπζκηζηήο θαη πξνζδίδεη ζην ξεπζηό κε-Νεπησληθή ζπκπεξηθνξά. Σν ημώδεο ησλ δηαιπκάησλ 

απηώλ κεηξήζεθε κε ξεόκεηξν θώλνπ - πιάθαο (AR-G2, TA Instruments). 

ην Σσήμα 2 νη θακπύιεο μ-  ησλ δηαιπκάησλ απηώλ ζπγθξίλνληαη κε εθείλεο πξαγκαηη-

θνύ αίκαηνο (Ht~45%) από ηε βηβιηνγξαθία [22-23]. Σν Διάλςμα 4 ην νπνίν απνηειείηαη από 

79.1% v/v απεζηαγκέλν λεξό, 20.9% v/v γιπθεξίλε θαη 0.021% w/v θόκκη μαλζάλεο είλαη ην 

πην θαηάιιειν γηα ηελ πξνζνκνίσζε ησλ ημσδνειαζηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπ αίκαηνο, γηα ξπζκνύο 

δηάηκεζεο από 1 έσο 1000 s
-1

. Η ζρέζε ηεο δηαηκεηηθήο ηάζεο (η) σο πξνο ην ξπζκό δηάηκεζεο 

γηα ην Διάλςμα 4 κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη αθνινπζεί ην κνληέιν Herschel-Bulkley, κε κέζε 

απόθιηζε 6.5%, ην νπνίν θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο WSS γηα ηνλ εθάζηνηε 

  θνληά ζην ηνίρσκα. Σν κνληέιν πεξηγξάθεηαη από ηελ Εξ. 1: 

 CA B    (1) 

όπνπ A ε νξηαθή δηαηκεηηθή ηάζε (yield stress) ίζε κε 0.02160 Pa, B ν ζπληειεζηήο ημώδνπο 

(viscosity coefficient) πνπ ηζνύηαη κε 0.01345 Pa s
1/c

 θαη C ν δείθηεο ξπζκνύ (rate index) πνπ 

ηζνύηαη κε 0.7812. Σν Διάλςμα 5, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο ξεπζηό αλαθνξάο, είλαη έλα 

Νεπησληθό πδαηηθό δηάιπκα γιπθεξίλεο (32.6% v/v), κε μ=μ∞=3.5 mPa·s. 



Πίνακας 2:  ύζηαζε θαη ηδηόηεηεο ησλ αλάινγσλ ηνπ αίκαηνο δηαιπκάησλ. 

Διάλςμα: 1 2 3 4 5 

γλςκεπίνη (% v/v) 29.90 29.90 25.30 20.90 32.60 

αποζη.νεπό (% v/v) 70.10 70.10 74.70 79.10 67.40 

ξανθάνη   (% w/v) 0.027 0.032 0.032 0.021 - 

π             (kg/m
3
) 1076 1076 1064 1052 1083 

μap                      (mPa·s) 4.49 5.03 4.07 3.32 3.50 

 

 
τήμα 2:  ύγθξηζε ημώδνπο κεηαμύ αίκαηνο θαη ησλ αλάινγσλ ξεπζηώλ. 

Με ζθνπό λα αλαπαξαρζνύλ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ξνήο, ζην κεηξηθό θαλάιη εθαξκό-

ζηεθε παικηθή ξνή κε ρξήζε αληιίαο ζύξηγγαο (Alladdin, Al-2000), ελώ γηα κηα αξρηθή εθηί-

κεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο ηαρύηεηαο ησλ δύν ξεπζηώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζεηξά κεηξήζεσλ ζε 

ζπλζήθεο ζηαζεξήο παξνρήο. Γεδνκέλνπ όηη νη παξνρέο ζηηο κηθξέο αξηεξίεο εμαξηώληαη από 

ηελ απόζηαζε από ηελ θαξδηά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν δηαθνξεηηθνί παικνί (Σσήμα 3). Ο 

πξώηνο αληηζηνηρεί ζε πεξηνρέο κε ζρεηηθά πςειέο παξνρέο (πεπίπηωζη 1: 140-340 ml/hr), ελώ 

ν δεύηεξνο ζε πεξηνρέο κε ζρεηηθά ρακειέο παξνρέο (πεπίπηωζη 2: 20-60 ml/hr). Καη γηα ηηο 

δύν πεξηπηώζεηο ε ζπρλόηεηα ηνπ παικνύ είλαη 1 Hz (60 παικνί/ιεπηό), ελώ γη’ απηέο ηηο ζπλ-

ζήθεο ξνήο, ν αξηζκόο Re θπκαίλεηαη κεηαμύ 9 θαη 21 (πεπίπηωζη 1) θαη κεηαμύ 1.1 θαη 3.5 

(πεπίπηωζη 2). Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ παικηθή ξνή είλαη ν αξηζκόο Womersley, α, 

πνπ εθθξάδεη ην ιόγν ησλ δπλάκεσλ αδξάλεηαο σο πξνο ηηο δπλάκεηο ημώδνπο θαη νξίδεηαη σο: 

 R    (2) 

όπνπ ω είλαη ε γσληαθή ζπρλόηεηα, R ε αθηίλα ηνπ αγσγνύ, π ε ππθλόηεηα θαη μ ην δπλακηθό 

ημώδεο ηνπ ξεπζηνύ. Ωζηόζν, ζηελ παξνύζα εξγαζία ν α ιακβάλεη ζηαζεξή ηηκή (α=0.42), 

θαζώο ηόζν ε δηάκεηξνο ηνπ κηθξν-θαλαιηνύ όζν θαη ε ζπρλόηεηα ηνπ παικνύ είλαη ζηαζεξέο. 
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τήμα 3:  Απεηθόληζε εθαξκνδόκελνπ παικνύ γηα: α) πςειή παξνρή (πεπίπηωζη 1) 
θαη β) ρακειή παξνρή (πεπίπηωζη 2). 

Οη κεηξήζεηο ηεο ηαρύηεηαο δηεμήρζεζαλ ζε αγσγό πδξαπιηθήο δηακέηξνπ 600 κm, ηνπ ν-

πνίνπ ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην εμεηαδόκελν ηκήκα θαίλνληαη ζην Σσήμα 4α. Η δηα-

ηνκή ηνπ θαλαιηνύ είλαη ηξαπεδνεηδήο, κηα ινγηθή πξνζέγγηζε γηα πγηείο αλζξώπηλεο αξηεξίεο, 

όπσο θαίλεηαη ζην Σσήμα 4β [24]. Σν μ-θαλάιη είλαη θαηαζθεπαζκέλν από δηαθαλέο πνιπκε-

ξέο θαη έρεη πξνθύςεη κε ράξαμε κηαο πιαθέηαο ηνπ πνιπκεξνύο κε ιέηδεξ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζθξάγηζε ηεο ραξαγήο κε ην ίδην πιηθό. Γεδνκέλνπ όηη ε κέζνδνο μ-PIV επηηξέπεη ηε κέηξεζε 

ηεο ηαρύηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζηελ νξηδόληηα ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνύ, σο επίπεδν 

κεηξήζεσλ επηιέρζεθε ην επίπεδν κέγηζησλ ηηκώλ ηαρύηεηαο, ην νπνίν πξνζδηνξίζηεθε θαηό-

πηλ κεηξήζεσλ ζε δηάθνξα επίπεδα γύξσ από απηό (300 κm από ην ηνίρσκα). Σν ελδηαθέξνλ 

εζηηάζηεθε ζηα δεδνκέλα ηεο ηαρύηεηαο από ηξία ζεκεία, δει. ζην κεηξηθό θαλάιη πξηλ ηε 

δηαθιάδσζε (ζημείο 1) θαη ζην ζπγαηξηθό θαλάιη ηόζν αθξηβώο κεηά ηε δηαθιάδσζε (ζημεί-

ο 2) όζν θαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηεο κηαο δηακέηξνπ από απηή (ζημείο 3) (Σσήμα 4α). Σα 

δεδνκέλα ηεο ηαρύηεηαο γηα ηα ζεκεία 2 θαη 3 ειήθζεζαλ κόλν από ην έλα ζπγαηξηθό θαλάιη, 

θαζώο θαη ηα δύν έρνπλ ηελ ίδηα δηάκεηξν θαη ε ξνή ζηελ είζνδν ηεο δηαθιάδσζεο ήηαλ ζπκ-

κεηξηθή όπσο απνδείρηεθε από ηα αληίζηνηρα ζηηγκηόηππα. 

(α)

                                                                                  

(β)

 

τήμα 4:  α) Γεσκεηξία μ-θαλαιηνύ, κε ηα 3 ζεκεία κέηξεζεο, β) Γηαηνκή πγηνύο αλ-
ζξώπηλεο αξηεξίαο [24]. 

Γηα ηηο κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε ζύζηεκα backlight μ-PIV θαη ην ππό κειέηε ηκήκα ηεο 

ξνήο θσηηδόηαλ κέζσ κηαο ζηξνβνζθνπηθήο θσηεηλήο πεγήο πνπ εμέπεκπε ζηα 532 nm (strobe 

DantecDynamics). Η θαηαγξαθή ηεο ξνήο έγηλε κέζσ κηαο CCD θσηνγξαθηθήο κεραλήο 

Hisense MKII, ζπλδεδεκέλεο κε κηθξνζθόπην Nikon Eclipse LV100. Η ξνή ηρλεζεηήζεθε κε 

ηελ πξνζζήθε ζσκαηηδίσλ πνιπζηπξελίνπ κέζεο δηακέηξνπ 1 κm (Invitrogen). Γηα ηε ιήςε 

κεγελζπκέλσλ εηθόλσλ ησλ ζσκαηηδίσλ, ηνπνζεηήζεθε ζην κηθξνζθόπην αληηθεηκεληθόο θαθόο 

κεγέζπλζεο 10x εκβαπηηζκέλνο ζε αέξα κε αξηζκεηηθό άλνηγκα (numerical aperture, ΝΑ) 0.30, 

πνπ αληηζηνηρεί ζε βάζνο πεδίνπ (depth of field, DOF) 37 κm. Μεηξήζεηο ηαρύηεηαο ζε από-



ζηαζε από ην ηνίρσκα κηθξόηεξε ησλ 50 κm εκθαλίδνπλ αβεβαηόηεηα, θαζώο νη ζθηέο ησλ 

ηνηρσκάησλ επεξεάδνπλ ηηο κεηξήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Η ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

κεηαμύ ησλ δύν ζηηγκηόηππσλ κηαο κέηξεζεο θπκάλζεθε κεηαμύ 100-350 κs, ελώ ε ζπρλόηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο νξίζηεθε ίζε κε 5 Hz. Γηα θάζε παξνρή θαη ζε θάζε ζεκείν-ζηαζκό ειήθζε-

ζαλ 200 εηθόλεο (δύν ζηηγκηόηππσλ έθαζηε). Σέινο, ε επεμεξγαζία ησλ εηθόλσλ θαη ν ππνιν-

γηζκόο ηεο ηαρύηεηαο έγηλαλ κε ην ινγηζκηθό Flow Manager Software (DantecDynamics). 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΠΡΟΟΜΟΙΧΗ 

Η πξνζνκνίσζε ησλ πεηξακάησλ έγηλε κε ρξήζε ηνπ θώδηθα Τπνινγηζηηθήο Ρεπζηνδπλακηθήο 

ANSYS CFX
®

 12.0. Ο ζρεδηαζκόο ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θαλαιηνύ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε 

ηηο εηθόλεο πνπ ειήθζεζαλ από ην κηθξνζθόπην γηα δηάθνξα βάζε. Δίλαη γλσζηό όηη ε αθξί-

βεηα ηεο ιύζεο εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό θαη ην κέγεζνο ησλ θειηώλ, νπόηε ην ηειηθό πιέγκα 

επηιέρζεθε θαηόπηλ κειέηεο ηεο εμάξηεζεο ηεο ιύζεο από ηελ ππθλόηεηα ηνπ πιέγκαηνο (grid 

dependence study). Δηδηθόηεξα, έγηλε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηαλνκήο ηεο ηαρύ-

ηεηαο γηα Re=50, όπσο πξνέθπςαλ γηα ηέζζεξα δηαθνξεηηθά πιέγκαηα. Βξέζεθε όηη ε ιύζε 

γίλεηαη αλεμάξηεηε ηνπ πιέγκαηνο γηα 580,000 θειηά (ίδηα απνηειέζκαηα κε 660,000 θειηά). 

Δπνκέλσο, ην ηειηθό πιέγκα απνηειείηαη από 613,000 ηεηξαεδξηθά θαη πξηζκαηηθά θειηά 

(Σσήμα 5). 

 
  (α)  (β) 

τήμα 5:  α) Πιέγκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξνζνκνίσζε, β) ιεπηνκέξεηα ηνπ πιέγκαηνο. 

Καζώο ε ξνή ζηελ είζνδν κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν, ε πξνζνκνίσζε έγηλε ζε ζπλζήθεο 

κε κόληκεο (transient) θαηάζηαζεο. Σν ρξνληθό βήκα γηα θάζε πξνζνκνίσζε ήηαλ 0.05 s – 

επνκέλσο ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ πνπ πξνζνκνηώζεθαλ ήηαλ 20 – ώζηε 

λα πεξηνξηζηεί ν απαηηνύκελνο αξηζκόο ησλ ππνινγηζηηθώλ βεκάησλ γηα ηηο ρξνλνβόξεο πξν-

ζνκνηώζεηο ρσξίο λα ζπζηαζηεί ε αθξίβεηα ζηελ αλαπαξάζηαζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ πεδίνπ 

ξνήο κε ην ρξόλν. Η παικηθή ξνή πεξηγξάθεηαη αξηζκεηηθά κε έλα πνιπσλπκηθό κνληέιν 6
νπ

 

βαζκνύ ην νπνίν πξνζαξκόζηεθε ζηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ηεο ηαρύηεηαο ζηελ είζνδν ηνπ 

κεηξηθνύ αγσγνύ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο νξηαθή ζπλζήθε εηζόδνπ (Σσήμα 6). 

Δμαηηίαο ησλ ρακειώλ αξηζκώλ Re ηεο ξνήο, δελ ρξεζηκνπνηήζεθε θάπνην κνληέιν ηπξβώ-

δνπο ξνήο, αιιά εθαξκόζηεθε απεπζείαο αξηζκεηηθή πξνζνκνίσζε (Direct Numerical Simula-

tion, DNS) γηα όιεο ηηο πξνζνκνηώζεηο. Οη πξνζνκνηώζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζπζηνηρία 

ππνινγηζηώλ πςειήο απόδνζεο (High Performance Cluster, HPC) γηα παξάιιειε επεμεξγα-

ζία, ε νπνία απνηεινύληαλ από δεθανθηώ επεμεξγαζηέο 64-bit θαη 16 GB RAM. 



 
τήμα 6:  Γξαθηθή απεηθόληζε ηεο έθθξαζεο ηεο κέζεο ηαρύηεηαο σο νξηαθή ζπλζήθε εηζόδνπ. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Η θαηαλνκή ηεο ηαρύηεηαο σο πξνο ηελ απόζηαζε από ην ηνίρσκα ηνπ αγσγνύ αλαπαξηζηάηαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αλεγκέλε ηαρύηεηα θαη απόζηαζε σο πξνο ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ηαρύηε-

ηαο ζηελ εθάζηνηε θαηαλνκή (Unorm) θαη ηε δηάκεηξν ηνπ μ-θαλαιηνύ (D), αληίζηνηρα. ην 

Σσήμα 7α ζπγθξίλεηαη ε θαηαλνκή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ κε-Νεπησληθνύ ξεπζηνύ ζε ζρέζε κε ην 

Νεπησληθό ζην επζύγξακκν ηκήκα ηνπ αγσγνύ (ζημείο 1) γηα ζπλζήθεο ζηαζεξήο παξνρήο 

θαη, όπσο είλαη αλακελόκελν, ην πξώην εκθαλίδεη θαηαλνκή εκβνιηθήο κνξθήο ζε ζρέζε κε 

ηελ παξαβνιηθή θαηαλνκή ησλ Νεπησληθώλ ξεπζηώλ. ην Σσήμα 7β θαίλνληαη νη δηαθνξέο 

ηεο θαηαλνκήο ηεο ηαρύηεηαο αλάκεζα ζηα ηξία ζεκεία γηα ην Νεπησληθό ξεπζηό ζε ζπλζήθεο 

ζηαζεξήο παξνρήο. Παξαηεξείηαη όηη ε θαηαλνκή ηεο ηαρύηεηαο ζην επζύγξακκν ηκήκα ηνπ 

θαλαιηνύ (ζημείο 1) είλαη παξαβνιηθή, όπσο αλακελόηαλ γηα ζηξσηή ξνή. ην ζπγαηξηθό θα-

λάιη αθξηβώο κεηά ηε δηαθιάδσζε (ζημείο 2) ην κέγηζην ηεο θαηαλνκήο κεηαηνπίδεηαη πξνο ην 

εζσηεξηθό ηνίρσκα, ελώ ε ξνή επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή παξαβνιηθή θαηαλνκή ζε απόζηαζε 

κηθξόηεξε ηεο κηαο δηακέηξνπ από ηε δηαθιάδσζε. 

   
(a) (β) 

τήμα 7:  Καηαλνκέο ηεο Unorm από πεηξακαηηθά δεδνκέλα γηα ζπλζήθεο ζηαζεξήο παξνρήο:  
α) γηα ην Νεπησληθό θαη ην κε Νεπησληθό ξεπζηό ζην ζημείο 1 θαη  

β) γηα ην Νεπησληθό ζηα ζημεία 1, 2 θαη 3. 

Γηα θακππιώζεηο αγσγώλ είλαη γλσζηό όηη ε κεηαηόπηζε απηή ηνπ κεγίζηνπ ηεο παξαβνιη-

θήο θαηαλνκήο νθείιεηαη ζηελ αλάπηπμε εγθάξζησλ δεπηεξεπνπζώλ ξνώλ σο απνηέιεζκα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ησλ θπγόθεληξσλ δπλάκεσλ κε ηηο δπλάκεηο ημώδνπο. Γεδνκέλνπ, όκσο, όηη ε 

θπγόθεληξνο δύλακε είλαη ηεηξαγσληθή ζπλάξηεζε, ελώ νη ημώδεηο δπλάκεηο είλαη γξακκηθή 
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ζπλάξηεζε ηεο κέζεο ηαρύηεηαο ηνπ ξεπζηνύ, νη δεπηεξεύνπζεο ξνέο ζηηο ρακειέο ηαρύηεηεο 

εμαιείθνληαη γξήγνξα. ύκθσλα κάιηζηα κε ηνλ Paras [25] ν νπνίνο δηεμήγαγε πεηξάκαηα γηα 

ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ξνήο ζην αλζξώπηλν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα, γηα Re<30 ε δεπηεξεύνπζα 

ξνή εμαθαλίδεηαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηεο κηαο δηακέηξνπ από ηε δηαθιάδσζε, γεγνλόο 

πνπ επηβεβαηώλεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία. πλεπώο, ζηηο κεγάιεο αξηεξίεο (κεγαιύηεξνη Re) 

ε επαλαθνξά ηεο θαηαλνκήο ηεο ηαρύηεηαο ζηελ αξρηθή παξαβνιηθή ηεο κνξθή γίλεηαη ζε 

κεγαιύηεξε απόζηαζε από ηε δηαθιάδσζε· απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από ηελ εξγαζία ησλ 

Chen & Lu [26] πνπ αλαθέξνπλ όηη γηα Re=92.2 απαηηείηαη απόζηαζε έμη δηακέηξσλ.  

Λόγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηεο ξνήο ζηελ πεξηνρή αθξηβώο κεηά ηε δηαθιάδσζε (ζημείο 2) θξί-

λεηαη ζθόπηκε ε κειέηε ηεο ζε απηό ην ζεκείν θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ παικνύ. ην Σσήμα 8 

παξαηίζεληαη νη θαηαλνκέο ηεο ηαρύηεηαο ησλ δύν αλαιόγσλ ηνπ αίκαηνο (Νεπησληθνύ θαη κε- 

Νεπησληθνύ) ζην ζημείο 2, γηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ζηηγκηόηππα ηνπ παικνύ θαη ηελ πεπίπηω-

ζη 1 (Re=9 σο 21), όπσο πξνέθπςαλ ηόζν από ηα πεηξάκαηα όζν θαη από ηελ πξνζνκνίσζε. 

Γηαπηζηώλεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ζε θαιή ζπκθσλία κε ηα αληί-

ζηνηρα πεηξακαηηθά. Παξαηεξείηαη επίζεο όηη ην κέγηζην ηεο θαηαλνκήο γηα ην Νεπησληθό 

αλάινγν κεηαηνπίδεηαη πξνο ην εζσηεξηθό ηνίρσκα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ παικνύ, ελώ γηα 

ην κε-Νεπησληθό ε κεηαηόπηζε απηή δελ είλαη ηόζν έληνλε θαη ε θαηαλνκή επαλέξρεηαη ζηελ 

αξρηθή ηεο κνξθή ζην ηέινο ηνπ παικνύ. Δπηπιένλ, ε θαηαλνκή ηνπ κε-Νεπησληθνύ ξεπζηνύ 

θαίλεηαη λα εκθαλίδεη ζηνηρεία εκβνιηθήο ξνήο. 

  

(α)

  

(β)

 

    

(γ)

 

τήμα 8:  Καηαλνκέο ηεο Unorm γηα ηα δύν ξεπζηά, γηα ηξία ζηηγκηόηππα ηνπ παικνύ (Re=9 σο 21) από 
πεηξακαηηθά δεδνκέλα θαη απνηειέζκαηα CFD: α) t=0.2 s, β) t=0.4 s, γ) t=0.8 s. 
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ην ζημείο 2 ππνινγίδνληαη επίζεο νη ηηκέο ηεο WSS ηόζν γηα ην εζσηεξηθό όζν θαη γηα ην 

εμσηεξηθό ηνίρσκα, αξηζκεηηθά θαη πεηξακαηηθά. Η δηαθύκαλζε ηεο WSS ζην εζσηεξηθό ηνί-

ρσκα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παικνύ (πεπίπηωζη 1) γηα ηα δύν ξεπζηά θαίλεηαη ζην Σσήμα 9. Οη 

ηηκέο ηεο WSS αλήρζεζαλ σο πξνο ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ Νεπησληθνύ ξεπζηνύ: 

 
,maxnorm w w N    (3) 

ελώ ε απόθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο κε ηα πεηξακαηηθά είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 

5%. Παξαηεξείηαη όηη νη ηηκέο ηεο ηνηρσκαηηθήο ηάζεο ηνπ κε Νεπησληθνύ αλάινγνπ είλαη 

πάληα ρακειόηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Νεπησληθνύ. Η δηαθνξά απηή κπνξεί λα ζπζρεηη-

ζηεί κε ηελ έληνλε κεηαηόπηζε ηεο θαηαλνκήο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ Νεπησληθνύ αλαιόγνπ πξνο 

ην εζσηεξηθό ηνίρσκα, θαζώο θαη κε ηα ζηνηρεία εκβνιηθήο ξνήο ηνπ κε-Νεπησληθνύ ξεπζηνύ. 

ην Σσήμα 10 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηεο ηnorm γηα ην κε-Νεπησληθό ξεπζηό ζηε ζηιγμή 2, όπσο 

πξνέθπςε από ηελ πξνζνκνίσζε. 

 

τήμα 9:  ύγθξηζε αξηζκεηηθώλ θαη πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ (ζημείο 2, πεπίπηωζη 1) ηεο ηnorm 
ζην εζσηεξηθό ηνίρσκα (γξακκέο ζθάικαηνο 5%) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παικνύ. 

 

 
  (α)  (β) 

τήμα 10: Σππηθέο θαηαλνκέο ηεο ηnorm (ζηιγμή 2) γηα ην κε-Νεπησληθό ξεπζηό:  

α) ζην εζσηεξηθό ηνίρσκα, β) ζην εμσηεξηθό ηνίρσκα. 
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Δπηπιένλ, από ππνινγηζκνύο ηνπ ιόγνπ ηεο WSS ηνπ εμσηεξηθνύ ηνηρώκαηνο σο πξνο ην 

εζσηεξηθό (λ=ηw,εμση./ηw,εζση.) θαηά ηε δηάξθεηα ελόο παικνύ πξνθύπηεη όηη θαηά κέζν όξν γηα 

ην Νεπησληθό αλάινγν ηζρύεη λ=0.50, ελώ γηα ην κε-Νεπησληθό λ=0.75. Η απόθιηζε ζηελ ηηκή 

ηνπ λ κεηαμύ αξηζκεηηθώλ θαη πεηξακαηηθώλ απνηειεζκάησλ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 10%. ην 

εμσηεξηθό ηνίρσκα, επνκέλσο, ε WSS είλαη κηθξόηεξε από ηελ αληίζηνηρε ζην εζσηεξηθό. Η 

δηαθνξά απηή είλαη κεγαιύηεξε γηα ην Νεπησληθό ξεπζηό, ιόγσ ηεο πξναλαθεξόκελεο εληνλό-

ηεξεο κεηαηόπηζεο ηνπ κεγίζηνπ ηεο θαηαλνκήο ηεο ηαρύηεηαο. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ηα-

ρύηεηαο θαη WSS παξαηεξήζεθαλ θαη ζηελ πεπίπηωζη 2. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Η κειέηε ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο θαη ησλ δπλακηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο απνηειεί ζεκαληηθό 

βήκα πξνο ηελ θαηαλόεζε, πξόβιεςε, δηάγλσζε θαη ζεξαπεία πνιιώλ θαξδηαγγεηαθώλ αζζε-

λεηώλ. θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηεο παικηθήο ξνήο ελόο ξεπζηνύ αλάιν-

γνπ ηνπ θπζηνινγηθνύ αίκαηνο (Ht~45%) ζε μ-θαλάιη πνπ πξνζνκνηώλεη κηα κηθξή δηαθιαδη-

ζκέλε αξηεξία ζηελ νπνία ην θαηλόκελν Fahraeus-Lindqvist είλαη ακειεηέν. Δθαξκόζηεθαλ 

ρακειέο ηηκέο Re, παξόκνηεο κε απηέο πνπ επηθξαηνύλ ζηηο κηθξέο αξηεξίεο. 

Πεηξάκαηα κε ηε ρξήζε ηόζν ελόο Νεπησληθνύ όζν θαη ελόο κε-Νεπησληθνύ ξεπζηνύ έδεη-

μαλ όηη ε ζπλήζεο παξαδνρή πσο ην αίκα ζπκπεξηθέξεηαη σο Νεπησληθό ξεπζηό δελ ηζρύεη γηα 

ηε ξνή ζε κηθξέο αξηεξίεο. Απηό απνδίδεηαη ζηηο ημσδνειαζηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ αίκαηνο, νη 

νπνίεο ζηνπο ρακεινύο ξπζκνύο δηάηκεζεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο κηθξέο αξηεξίεο έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο θαηαλνκήο ηεο ηαρύηεηαο θαη ζπλεπώο ησλ αλαπηπζζό-

κελσλ ηηκώλ WSS θαη ησλ αηκνδπλακηθώλ δπλάκεσλ. Δηδηθόηεξα, απνδείρηεθε όηη κε ηελ αλσ-

ηέξσ παξαδνρή γίλεηαη ππεξεθηίκεζε ηεο WSS θαη σο εθ ηνύηνπ ππνηηκάηαη ε πηζαλόηεηα 

ζρεκαηηζκνύ αζεξσκαηηθήο πιάθαο ζηηο κηθξέο αξηεξίεο. 

Γηαπηζηώζεθε όηη ην εμσηεξηθό ηνίρσκα ηεο δηαθιάδσζεο ππόθεηηαη ζε ρακειόηεξεο δηα-

ηκεηηθέο ηάζεηο από ην εζσηεξηθό, εκθαλίδνληαο έηζη κεγαιύηεξε πξνδηάζεζε ζρεκαηηζκνύ 

αζεξσκαηηθήο πιάθαο. ε αληίζεζε κε όζα είλαη γλσζηά γηα ηηο κεγάιεο αξηεξίεο, ζηα κηθξά 

αγγεία, ε αλαπηπζζόκελε ζηελ πεξηνρή ηεο δηαθιάδσζεο δεπηεξεύνπζα ξνή, εμαζζελεί γξή-

γνξα (ζε απόζηαζε κηαο δηακέηξνπ από ηε δηαθιάδσζε).  Δπνκέλσο, ε έθηαζε ηεο επηθάλεηαο 

ησλ ρακειώλ ηηκώλ WSS είλαη αλαινγηθά κηθξόηεξε.  

Σέινο, ε ζπκθσλία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα 

θαζηζηά ηνλ ρξεζηκνπνηνύκελν θώδηθα CFD έλα πνιύηηκν εξγαιείν γηα ηελ εθηελέζηεξε κε-

ιέηε βηνινγηθώλ ξνώλ, απαιιαγκέλε από ηηο πξαθηηθέο δπζθνιίεο ησλ πεηξακάησλ.  

Εςσαπιζηίερ: Οη ζπγγξαθείο επηζπκνύλ λα επραξηζηήζνπλ ηνλ Καζεγεηή Γ. Γηαλλόγινπ, ηελ Δπ. Καζε-

γήηξηα Α.Α. Μνπδά θαη ηνλ Γξ. Θ. Γθνπδνύια γηα ηηο πνιύηηκεο παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπο. 
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