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Samenvatting 

Dit verslag beschrijft een nieuwe meetopstelling en meetmethode 

die uitgaat van twee integrerende (Ulbrichtse) bollen, waarmee 

de diffuse T- en R-coefficienten van een planparallelle laag mate

riaal bepaald kunnen worden. Uit deze diffuse T- en R-coefficien

ten en een gecollimeerde T-coefficient kunnen drie optische para

meters gevonden worden, welke gebruikt worden in de stralings

transport-theorie. Deze theorie wordt veel gebruikt in de medische 

optica voor de beschrijving van de voortplanting van licht in 

weefsel. 

Omdat de verschillen in brekings-index van het materiaal en de om

geving de diffuse T- en R-coefficienten beinvloeden, zijn er drie 

modellen ontwikkeld voor index-matching. Deze modellen zijn afhan

kelijk van de verstrooiing in het materiaal en gaan daardoor maar 

beperkt op. Bovendien blijken de metingen, aan water-oplossingen 

met bekende optische parameters, systematische afwijkingen te heb

ben. 

Na optimalisatie van de modellen en de meetmethode wordt het waar

schijnlijk mogelijk om met deze meetopstelling, de optische para

meters van weefsels met een nauwkeurigheid van zo' n 20% te bepa

len. Voor een beter resultaat is de ontwikkeling van een nieuwe 

meetopstelling met index-matching aan te bevelen. 
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Inleiding 

De sterke groei van medische toepassingen van lasers vraagt om 

meer kennis van optische parameters van weefsel, namelijk de ab

sorptie- en verstrooiings-coefficient en de verstrooiings-aniso

tropie faktor. Deze komen uit de transportvergelijking voor elek

tromagnetische straling. De vergelijking is analytisch oplosbaar 

voor straling door een plak materiaal waarin verstrooiing dominant 

is over absorptie. De straling is dan te beschouwen als bestaande 

uit een gecollimeerd deel en een voorwaarde- en achterwaarde ge

richte diffuse flux. De optische parameters zijn te berekenen uit 

de gecollimeerde Transmissie-coefficient en de diffuse Transmis

sie- en Reflektiecoefficienten. 

Voor de experimentele bepaling van de laatste twee coefficienten 

is een opstelling (die uitgaat van twee integrerende bollen) ont

worpen, gebouwd, getest en opgestart. Met deze opstelling en een 

opstelling voor de bepaling van de gecollimeerde Transmissie-coef

ficient zijn metingen verricht aan verschillende verstrooiende en 

absorberende oplossingen (fantomen}. 

Hoofdstuk 1 schetst de stralingstransport-theorie door een planpa

rallelle laag medium. Hoofdstuk 2 beschrijft de gebruikte meetop

stellingen met de bijbehorende meetmethoden en in hoofdeuk 3 worden 

de resultaten besproken van metingen aan 72 verschillende fanto

men. 
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Theorie 

1. 0 Inleiding 

De voortplanting van elektromagnetische straling in een absorbe-

rend en verstrooiend medium {bv. weefsel), wordt meestal beschre-

ven door de stralingstransport-vergelijking; een integro-differen-

tiaal vergelijking in radiantie, waarmee het totale stralingsver-

gen per oppervlakte-eenheid (zg. energy fluence rate) bepaald kan 

worden, mits er drie optische parameters van het medium bekend 

zijn. Dit hoofdstuk geeft beknopt weer, hoe die drie parameters 

bepaald kunnen worden uit Reflektie- en Transmissie-coefficienten 

van een planparallelle laag me~dium, volgens een methode die door 

[GEM 87] wordt beschreven. 

1. 1 Stralingstransport-verge~ijking voor een planparallelle laag 

Beschouw een planparallelle, homogene isotrope laag medium met re-

gelmatig verspreide verstrooiende en absorberende deeltjes. Dan 

luidt de bronvrije, tijds-onafhankelijke stralingstransportverg.: 

1. 1: 

dL(z,s) 
s · -"""'ar-z....;___;_ 

s. 
= - ( 1-J + 1-J ) • L ( z , s ) + !.. · ( 1-J + 1-J

8 
) • J p ( s 1 

, s ) · L ( z , s 1 
) • ds 1 

A 8 2 A 

waarin: 
L(z,s) 

s 

I-Js 

#JA 
p(s',s) 

-:t 

= radiantie van plaats z in de richting die wordt beschre

ven door de cosinus van de hoek 6 t.o.v. de invallende 

normaal (zie fig. 1.1); dim[W·m-~sr-~], 

= 
= 
= 
= 

coss, 

verstrooiings-coefficient; dim[m~], 

absorbtie-coefficient; dim[m~], 

fasefunktie van verstrooiing, deze funktie is een maat 

voor de waarschijnlijkheid dat een pboton per botsing 

met een deeltje (absorberend of verstrooiiend), wordt 

verstrooid van richting S 1 naar s. 
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figuur 1.1: planparallelle laag medium 

1. 1. a fasefunktie 

Omdat de fasefunktie alleen van de verstrooiingahoek afhangt, kan 

de funktie ontwikkeld worden in een Legendre-reeks. Een veel ge-

bruikte benadering daarvan is de Henyey-Greenstein formule: 

1. 2: 

waarin: 

p ( S 1 1 ) = W ' ( 1 - r/ ) • ( 1 + r/- 2 • g • S ) -&/B 
0 

[ISH 78] 

g = anisotropie-faktor (verwachtingswaarde van s); 

w =albedo (engels:'weerkaatsingsvermogen' ): 
0 

met w = 
0 

voor deze parameters geldt: 

t • 1. 3a: i· J P (SI 1 1 ) ' ds• : WO 
-:t 

~ MOMENT VAN LEGENDRE-POLYNOOM 

1. 3b: 
t i• J P (SI 1 1) 'SI 'ds I : g : ( S) 

-:t 

• 2 WOW~HT LEO&HDRE-POLVHOOW 

In dit verslag wordt een meer eenvoudige phasefunktie aangenomen 

(zie fig. 1. 2), die zo gekozen is dat de eerste twee momenten ge-

lijk zijn aan de H.G. -formule 

1.4: p(s 1 ,S) = w
0

·[2·g·cS(S 1 -S) + (1-g)] 
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Hierin stelt de eerste term een sterke voorwaárdse verstrooiing 

voor en de tweede term een isotroop deel. Met deze fasefunktie is 

de stralingstransport-vergelijking analytisch oplosbaar voor dif-

fuse straling [GEM 87]. 

1-r-------~---------------------------------, 
0.9 

0.11 -

0.7 

IJJi -

0.5 

0.4 

O.J 
0.2 

nt 

-nt 
II,J 
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(1,4 -

-0.5 

oJ. -
-0.7 

11.11 -

0.9 

0.8 

0.7 

IIJo 

0.5 

fl.4 

IJ;l -

nt 

0.2 

-O.J 

0.4 

-0$ 

nt. 
IJ." .. 

ll_fl. 

fl.'i 

Henyey-Greenstein funktie 

g = 0. 7 

eenvoudige fasefunktie 

g = 0. 7 

n.:: O.b L• UI ;!.6 

figuur 1.2: fasefunkties voor stralingstransport-vergelijking 

1. 2 Oplossingen uit stralingstransportvergelijking 

In dit verslag wordt een medium 6f gecollimeerd, 6f diffuus be-

licht. Dit beinvloedt de vorm van de stralingstransport-verg.: 
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1. 2.a gecollimeerde instraling 

1. la: ( s = 1) :WET VAN BEEil 

Hierbij wordt verondersteld dat de kans klein is dat een photon 

na verstrooiing in de lichtbundel blijft; dus naast absorptie 

draagt elke verstrooiing bij aan verzwakking van de radiantie in 

de z-richting. De integraalterm vervalt omdat de kans dat een pho-

ton terug-verstrooid wordt in de bundel zeer klein wordt geacht. 

De hoeveelheid voorwaarde gerichteistralingsenergie per seconde 

door een oppervlakte-eenheid (flux) kan bepaalt worden uit 1. la: 

1. 6a: 
' . - (#J + 1-l ) • z 

F cl z ) = 2 • n · J s · L c ( z, 1 ) · ds • n · «:: • e A 
8 

0 
NET C=JCONSTANTE 

1. 2. b T-coefficient uit gecollimeerde flux 

Uit 1. 6a volgt de T-coefficient voor een planparallelle laag met 

dikte z, volgens: 

1. 7a: T {z) = 
c 

F ( z) 
0+ 

F ( 0) 
0+ 

1. 2. c optische parameters uit gecollimeerde ~-coefficient 

Kombineren van verg. 1. 6a en 1. 7a levert: 

1. 9a: 
1 

1-1 + 1-1 = - -·ln[T (z)] 
A S Z C 
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1. 2.d diffuse instraling [GEM 87] 

Invullen van de eenvoudige fasefunktie: w
0

• [2;g·6(s'-s) + (1-g)] 

en de volgende parameters: 

T = z. [ #JA+ I-Js. ( 1-g) ] ( EJI'P'EKTIEVE OPTISCHE DIEPTE ) 

w = 
0 

t-J•(1-g) 
s 

tJ+u•(1-g) 
,...A~,....& 

( EFFEKTlEVE ALBEDO), 

in formule 1. 1 geeft de volgende stralingstransportvergelijking: 

1. 1b: S•dL(-r,s) + L(~,S) 
d-r ! 

welke analytisch opgelost kan worden [CHR 60] ·: 

1. Sb: L ( s ) = rv , exp ( ±~ , T ) 
T, ~± 1 ± t·s met 1. Sc: w = 

0 1 n [ ( 1 +~ ) I ( 1-~ ) ] 

De oplossingen van L(-r,e) zijn te schrijven in een voorwaarde en 

een achterwaarde gerichte flux: 

i 

F (T) = 2·n· J s · L ( -r , s ) · ds 1. 6b: (VOORWAARDS CJERlC:HTE FLUX) 
D+ 

0 

-t 
F (T) = 2·n· J s · L ( -r , s ) · ds 1. 6C: (ACHTERWAARD& CJERlC:HTI: FLUX) 

D-
0 

1. 2.e T-en R-coefficienten uit diffuse fluxen 

Onder de aaname dat er geen verschil in brekings-index is tussen 

de planparallelle laag en het omringende medium, kunnen de boven-
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staande fluxen omgezet worden inT- en R-ooefficienten [KLI 71]: 

L 7b: T = 
D 

F (T) 
D+ 

F (0) 
D+ 

en 1. 7c: R = 
D 

F (0) 
D- . 

F (0) 
D+ 

1. 2. f optische parameters uit diffuse T- en R coefficienten 

Het omschrijven van de formules 1. 7b en 1. 7c in optische parame-

tere voor het hele bereik van absorptie en verstrooiing kan alleen 

via numerieke benadering; in geval van overheersende verstrooiing 

kunnen de formules gegeven door [GEM 87] gebr~ikt worden. 

! 

In grote lijnen wordt hieronder aangegeven hoe de numerieke bena-

dering verloopt. Uit 1. 7b en 1. 7c volgt uit [GEM 87], [KLI 72] en 

[KUB 48]: 

1. 8a: 

waarin, 

T = 
D 

b 
a·s~nhY + b·ooshY 

1.8c Y=~·Z·~.+/-ls(1-g)] 

en 

en 1. 8b: 

en 

en 

R = 
D 

a = 

• = 

sinhY 
a·s~nhY + b·coshY 

~· + 1 
2·1 

~ + ln(1-~) 
~ - In ( 1 + ) 

Z = dikte van de planparallelle laag; 

uit de vergelijkingen 1. Ba en 1. Bb kunnen a en Y bepaald worden: 

1. Bd: r - 1 = R
2 

- 2 · a · R 
D D D 

en 1. Be: 
y 

T·e = 1 - R· (a-b) 

via numerieke benadering kan ~ eenduidig uit 1 gehaald worden en 

na omschrijven van vergelijkingen 1. Bd en 1. Sc volgt: 

1. 9b: 1-l • ( 1-g) = 
&I 

w . y 
0 

~ . z en 1. 9c: 

10 
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Uit de drie niet-afhankelijke vergelijkingen (1. 9a, 1. 9b, 1. 9c) kun-

nen in principe de drie optische parameters ~ ,~ en g worden be
A a 

paald, onder de aanname dat de eenvoudige ~asefunktie geschreven 

mag worden als de som van een isotroop deel en een voorwaarde-ge-

richt deel. 
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Meetmethoden en opstellingen 

2.0 Inleiding 

Voor het vinden van optische parameters volgens de behandelde 

theorie zijn twee meetopstellingen nodig: een voor de bepaling van 

de gecollimeerde T-coefficienten en een voor de bepaling van dif-

fuse T- en R-coefficienten. De meeste aandacht gaat uit naar de 

laatste omdat de hiervoor gebruikte opstelling (2bollen-opstel-

ling) nieuw is in de wereld van de medische optica. Het idee is 

ontwikkeld vanuit de behoefte om simultaan diffuse T- en R-coef-

ficienten te meten. Tot nu toe zijn er alleen diffuse T- en R-co-

efficienten bepaald met èèn (integrerende) bol, waarbij de coeffi-

cienten los van elkaar bepaald werden. 

2. 1 Theorie 2bollen-opstelling 

2. 1.a integrerende bol 

Een integrerende (Ulbrichtse) bol heeft een holle binnenwand die 

bedekt is met een witte diffuus-raflekterende laag. De bol kan ge-

bruikt worden voor het genereren van een flux (F ) met een diffuse 

' 
stralingeverdeling uit een opening van de bolwand, waarbij de 

grootte van de uitkomende flux evenredig is met de radiantie (N) 

van de bolwand (zie appendix 1.a). 

De integrerende bol kan ook gebruikt worden voor de meting van een 

ingastraalde flux (F ); deze flux, met of zonder hoekafhankelijke 
0 

stralingsverdeling, wordt door meervoudige diffuse raflekties van 

de binnenwand gelijkmatig over het gehele oppervlak verdeeld. De 

radiantie (N) van de bolwand is evenredig met de invallende flux 

12 



(zie appendix l.b). 

Voor de gebruikte bollen, die vier openingen hebben in de bolwand 

(drie van 0. 1% en een van 3% van het totale boloppervlak) kunnen 

twee situaties worden onderscheiden, waarvoor de volgende verge-

lijkingen gelden (zie appendix l.b): 

- alle vier gaten onbedekt: 

2. 1: N = A. F 
0 

waarin A een funktie is van het oppervlak van bol en gaten 

en van de reflektiecoefficient van de coatin9 

- grote gat bevat sample met T- en R-coefficiénten: 

2. 2: N = A·F + R·B·N 
0 

NET B AFHAHXE~JX VAN SAMPLE-OPPERVLA~ 

2. 3: F = T·B·N 
t 

NET F IS DE FLUX DOOR HET SAMPLE 
t 

hierbij wordt aangenomen dat de eerste reflektie van de invallende 

flux alleen bijdraagt aan de radiantie van de bolwand met 4 onbe-

dekte gaten. 

2. 1.b twee integrerende bollen 

De 2bollen-opstelling (zie fig. 2. 4, blz. 18) bevat een samplehouder 

tussen de grote openingen van twee identieke integrerende bollen. 

De bollen worden zowel gebruikt voor het genereren van diffuse 

straling, als voor de meting van van de totale invallende flux . 

• Door een kleine opening wordt in bol(l), licht (633 nm) gestraald 

uit een fiber. De verlichte bol(1) straalt via de grote opening 

13 



diffuus de samplehouder aan en deze geeft de straling door via de 

grote opening naar bol(2)1 waarbij de intensiteit afhangt van de 

T- en R-coefficienten van het sample. Het volgende verband kan ge-

vonden worden tussen de radiantie van de bolwand (1 en 2) en de T-

en R-coefficienten van de samplehouder (zie appendix 1. c): 

2. 4: N = A·F + R·B·N + T·B·N 
i 0 i • 

2. 5: N = R·B·N + T·B·N 
z z :l 

De radiantie van de bolwanden worden gemeten met lichtgevoelige 

diodes. Deze zijn geplaatst achter een kleine opening van de bol-

wand en wel zodanig dat de diodes noch openingen noch de invallen-

de flux zien1 maar alleen een konstant deel van een bolwand. De 

diodestroom is evenredig met de flux op het lichtgevoelige opper-

vlak; dus kunnen de T- en R-coefficienten van de samplehouder be-

paald worden via de omgeschreven vergelijkingen (2. 4 en 2. 5) met 

de als volgt gedefinieerde parameters (2. 6 en 2. 7): 

2. 6 N : = K · S I I I 

waarin S de spanning uit de diode(I)versterker is en K een 
I I 

konstante die afhankelijk is van de openingahoek en gevoe-

ligheid van de diode en van de versterkingafaktor van de 

diode(I)versterker 

2. 7: K : = K· K 

2. 8: 

i z 

waarin K de verhouding is van K tov. K 
:l • 

T = 
A·K·S 

z 

14 



B 

A·S 

K • < :. - ~ . s•) J 
' ' . 2. 9: 

1 
R = 

Om de T- en R-coefficienten van het sample te bepalen uit de T- en 

R-coefficienten van de samplehouder zijn drie modellen ontwikkeld; 

hier wordt verder op ingegaan na beschrijving van de samplehouder. 

2. l.c samplehouder 

De samplehouder (zie fig. 2. 1) bestaat uit een aluminium frame waar-

op aan twee kanten een glasplaatje (dikte 1mm) is gelijmd, zodanig 

dat er vier reservoirs ontstaan met twee planparallelle glazen wanL 

den. 

figuur 2.1: principe-schets van samplehouder. 

Er zijn drie samplehouders gebruikt met verschillende diktes (af-

stand glaasjes: 3. 80, 5. 80 en 7. 45 mm). De dikte van de houders en 

de verschillen in brekingsindex van lucht,glas en sample (medium 

is water) zorgen voor een niet perfect diffuse lichtverdeling in 

het sample. De modellen die dit en het altijd aanwezige verschil 

in brekingsindex tussen sample (water) en lucht proberen te verre-

kenen vallen uiteen in twee typen welke als volgt zijn genoemd: 
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a) een kottiermodel en b) een schalingsmodel. 

2. 1.d kottiermodellen voor berekening vanT-en R-coefficienten 
van sample 

Twee modellen (A en B) gaan uit van formules die ontwikkeld zijn 

door Kottler [KOT 60]: 

2. 10: D = ( 1-r' · R) · ( 1-r" · R) - r' · r" · ~ 
:r :r :r :r 

2. 11: R = r' + (1-r' )·(1-r' )·( R·(1-r"·R) + r"·~ )·D-' 
T IC IC :r I I 

2. 12: T = ( 1-r' ) · ( 1-r" ) · T · D-:t 
T IC . I 

! 

waarin: r = externe oppervlakte-reflektie; r = interne opper-
E :r 

vlakte-reflekties; T -coefficient in medium(3) en R -coef-
T T 

ficient in medium(1) ; T- en R-coefficienten in medium(2) 

R 
T 

R 

T 

T 
T 

figuur 2.2: situatie-schets voor de kottler-formules 

Door verschil in brekingsindex van de verschi~lende media hebben 

de T- en R-coeffienten van medium(2) andere waarden in medium(1) en 

in medium(3). De kottierformules berekenen vanuit de T- en R-coef-
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ficienten, wat de T -coefficient is in medium(1) en wat de R -oo-
T T 

efficient is in medium(3). De modellen A en B·gebruiken de formu-

les waarbij medium(l) en medium(3) lucht zijn en medium(2) water is. 

Daarbij zijn de formules wel omgeschreven om vanuit de (gemeten) 

T-en R -coefficienten de T-en R-coefficienten (medium(2)) te 
T T 

bepalen. 

Voor de samplehouder bestaat 1 grenslaag eigenlijk uit 3 media (nl 

lucht, glas en water). De' oppervlakte' -reflektie vanzo'n samenge-

gestelde laag kan berekend worden (zie appendix 2) uit dezelfde 

kottierformules waarbij de interne en externe raflekties aan de 

media-overgangen berekend worden uit de hoekafhankelijke opper-

vlakte-relaties van Fresnel. 

Beide modellen gaan uit van een diffuse instraling; voor de grens-

laag (lucht.glas~water) is een externe reflektie van 0.09720% be-

rekend. De invallende diffuse lichtverdeling is door breking een 

kegelachtig profiel geworden (zie fig. 2. 3). Model :A gaat er van-

uit dat het sample minimaal zoveel verstrooit, dat de lichtverde-

ling in het sample weer diffuus wordt. De interne reflektie is dan 

0. 48965 % voor de grenslaag (water~glas~ucht). Deze hoge waarde 

wordt veroorzaakt doordat de grenshoek (water~ucht) wordt over

schreden als de interne stralingshoek groter is dan 49°. 

Model B gaat ervan uit dat het sample zo weinig verstrooit, dat 

het kegelprofiel behouden blijft en de grenshoek nooit wordt be-

reikt; de interne reflektie is dan 0.09720 %. Zie tabel 2.1 en 

grafiek 2. 3 die het verschil tussen de twee modellen tonen: 
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model A B 

r-extern 0. 09720 0. 09720 
r-intern 0. 48965 0.09720 

T-houder 0. 60605 0. 82282 

R-houder 0. 39395 0. 17718 

voor Tsample=1 en Rsample=O 

tabel 2.1: T-en R-coefficienten van samplehouder berekend met de 
kottlermodellen A en B voor hetzelfde sample 

model A model B 

figuur 2.3: interne en externe lichtverdelingen van de samplehou
der: verschil tussen kottlermodel A en B 

2. 1.e schalingamodel voor berekening vanT-en R-coefficienten 
van sample 

Dit model is geänt op de meetmethode die tot nu toe gebruikelijk 

was voor metingen met één bol. Het model gaat uit van de gemeten 

waarden van de T- en R-coefficienten (formules 2. 5 en 2. 6) voor de 

samplehouder en van een ijkmeting, waarbij de samplehouder gevuld 

is met water: 
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2. 13: Ts.AMPLE = 
ToEN - To 

Ttoo - To 

met ToEN: OBMETEN TRANSMXSS:EE 
en Ttoo: iOOH TRANSMISS XE 
en To OH TRANSM:ESSXE, 

waarin: Tioo de transmissie is door een samplehouder gevuld met 

water en To de transmissie is door een samplehouder gevuld met een 

sterk absorberende oplossing. Met deze vergelijking wordt TsAMPLE 

tussen 0 en 1 geschaald met de ijkmetingen Ttoo en To. Theoretisch 

geldt: To=O , maar de offset-drift van de versterkers geeft een 

kleine bijdrage (To~2. 3· 10-cs). 

Voor de bepaling van Raa.mpl.• is een zelfde vergelijking gebruikt:· 

2. 14: RsAMPLE = 
RoEM - Ro 

RiOO - Ro 

met RoEM: GEMETEN REFLEICTIE 
en Rtoo: iOOH REFLEICT XE 
en Ro OH REFLEICTXE, 

waarin: Ro de reflektie is van een samplehouder gevuld met pure 

absorberende oplossing en Rioo de reflektie is van een samplehou-

der gevuld met een 100% reflecterende oplossing. Ro~O, omdat de 

oppervlaktereflekties aan de glaswand meegenomen worden in de ijk-

meting Ro. 

Omdat een oplossing niet 100% kan reflekteren, bevat Rioo een kor-

rektiefaktor (a ) welke als volgt bepaald wordt (zie verg. 2. 2): 
iOO 

2. 15: a = 
iOO 

1 - B·m 

1 - B 
en N · (1-B·R l = A·F 

iOO iOÓ 0 

waarin: N = N ·a = de radiantie van de bolwand bij 100 % ref-
ioo m iOO 

lektie en N = de radiantie van de bolwand bij een geijkte Reflek
m 

tie- coefficient (m= 0. 945). 

Dit model gaat op indien het sample weinig verstrooid, dus heeft 
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het dezelfde aanname (geen overschrijding van grenshoek) als het 

kottlermodel B. 

2. 2 Beschrijving 2bollen-opstelling 

Zie figuur (2. 4); alvorens laserlicht in een fiber wordt gekoppeld 

(4) gaat de bundel door een chopper(l) en twee beamsplitters(2, 3). 

De fiber mondt uit in een integrerende bol(S) waarna het licht, 

afhankelijk van de optische eigenschappen van het sample in de 

houder(6) verdeeld wordt over de 2 bollen. De lichtgevoelige dio

des(7,8) van de twee bollen geven afhankelijk van de radiantie van 

een stukje bolwand kleine stromen. De stroom-spanning versterkers 

(9) maken hiervan spanningen, welke naar 3 lock-in's(lO) worden 

gestuurd. De spanningen uit de lockin's worden, via een ADC(ll) 

ingelezen door een computer(12). 

De lock-in's zijn' zelf' gebouwd (elektronika-werkplaats van Na

tuurkunde: VU-Amsterdam) en "loeken" op één oscillator-frekwentie 

(2987 Hz).Voor stabiliteit van de frekwentie en fase moet de chop

per worden teruggekoppeld(13) met behulp van de oscillator en de 

chopperfrekwentie welke opgepikt wordt door diode(14) met verster

ker. Om vermogens-wisselingen van het laserlicht op te vangen 

deelt de computer de twee diode(7,8)signalen door een derde diode

( 15)signaal. 

20 



1'1 

• l' 

1 I I 

L _____ _ 

iit-- -'flf' 1 asPr t 4 rnW' 

figuur 2.4: principe-schets van de 2bollen-opstelling 

2. 3 Beschrijving gecollimeerde opstelling 

Laserlicht (zie fig. 2. 5) gaat door een chopper(l) en valt op een 

dikke beamsplitter(2). Alleen de eerste reflektie van de bundel 

gaat door een kleine pin-hole (3), waarna het licht op de sample-

houder valt. Door afscherming (5) van de houder pikt de diode (7) 
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achter de pin-hole(6) geen verstrooid licht op, maar alleen een 

deel van de gecollirneerde laserbundel. De pin-hole(6) en diode(7) 

zijn op een XY-verplaatser (8) gemonteerd; dit is noodzakelijk om 

het maximurn van de bundel te vinden. De afstand tussen de twee 

pin-holes is 2 meter en beide hebben een diameter van 0. 5 mm, wat 

neerkomt op een openingahoek van 0. 25 rnrad. De rest van de opstel-

ling is analoog aan de 2bollen-opstelling. 

-:.: 
e 

.. 
• .. .. -
"' z 
' .. 

:I: 

'u' 

figuur 2.5: principe-schets van de gecollimeerde opstelling 
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Meetresultaten 

3. 0 Inleiding 

Nadat de 2bollen-opstelling was gebouwd en opgestart, bleef er 

maar weinig tijd over voor metingen, vandaar dat er alleen metin-

gen zijn verricht aan fantomen; dit zijn samples met bekende ab-

serberende en verstrooiende eigenschappen. Gekozen is voor ver

schillende oplossingen van Intralipid en Evan''s blue [MOE 88). In 

dit hoofdstuk wordt bekeken of de 2bollen-opstelling in combinatie 

met de geschetste theorie, relevante waarden oplevert voor de opti-

sche eigenschappen van de fantomen en wat de beperkingen zijn van 

de gebruikte modellen. 

3. O.a fantomen 

De moederoplossing van Intralipid(10%) is een melkachtige vloei

stof die licht sterk verstrooit (~ = 38. 6 ± 0. 2 mm~) en amper ab• 
sorbeert (~ = (5,2 ± 1,5)·10~ mm~); de oplossing van Evan's blue 

A 

(515 mg/1) daarentegen absorbeert sterk(~= 7,60 ± 0. 05 mm~) en 
A 

verstrooit amper. Beide zijn verdund met water tot 72 verschillen-

oplossingen (zie Apendix 3). Het bereik van de optische eigen-

schappen van de oplossingen loopt tussen 

0 . 0 3 < ~ • ( 1 - g ) < 2 . 3 2 mm -:l • 
• • 

0. 01<~ <0. 39 
A 

mm~ en 

Voor het gebruik is de samplehouder ontvet met alcohol (om lucht-

belletjes aan de glaswand tegen te gaan), waarna 1 reservoir ge-

vuld werd met water en 3 met fantomen. 
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3.0.b ijking K-faktoren 

Doordat de lock-in-versterkers vier bereiken hebben zijn de K
I 

waarden (versterkingsfaktor, zie verg. 2. 6) per bereik anders. Het 

bleek dat de versterkingafakteren afweken van de opgegeven waar-

den, dus werden er korrektiefakteren (relatief tov. de laagste 

versterkingsfaktor: 23. 7) bepaald; 

zie tabel 2: 

opgegeven korrektie versterkings-
waarde faktor faktor 

23. 7 1 23. 7 

215 1. 2337 ± 0. 0066 265. 25 ± 1.4 

2352 1. 1494 ± 0. 0024 2703. 4 ± 5. 6 

23642 1. 2452 ± 0.0010 29439 ± 24 

tabel 3.1: gemeten korrektie van verwachtte versterkingsfaktoren 
van loek-in; de onnauwkeurigheid is 3*middelbare fout 
uit een reeks ijkmetingen. 

3. 1 2bollen-opstelling 

3. 1.a meetprocedure 

De samplehouder werd tussen de bollen geschoven en de laserstraal 

werd tussen de beamsplitters(2,3) onderbroken om de offsets van de 

lockin's te bepalen. Daarna werd eerst het reservoir met water 

doorgemeten, dan de 3 met fantomen; tot slot volgde een meting 

zonder samplehouder en met de 2 bollen tegen elkaar geschoven. Bij 

deze 5 'sample' -metingen berekende de computer (zie bijlage 2BOL-

COL.PAS) de (diode(7,8)signalen- offsets] relatief tov. het (dio

de(14)signaal - offset] en schreef die samen met de versterkings-
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faktor van de lockin's (23. 7;215;2352;23646) naar een file. Na een 

aantal van van deze series werden ten behoeve van het schalingsmo-

·del enkele ijkmetingen verricht: 

a) R -coefficient in bol(1) met het sample-gat bedekt met 
tOO 

een glasplaatje en daarachter een referentie-plaatje met 

diffuse reflektie van 94. 5%, 

b) T - en R -coefficienten van een reservoir dat gevuld is 
0 0 

met de moederoplossing van Evan's blue, 

c) T- en R-coefficieriten van twee bollen tegen elkaar zonder 

s ampl ehoude r. 

3. 1.b verwerking metingen 2bollen-opstelling 

De faktoren A/K enK (zie verg. 2.4-2. 9) werden per meetserie be
i 

paald uit de meting '2 bollen tegen elkaar zonder houder'; hierbij 

geldt dat T = 1 en R = 0 , zodat uit verg. 2. 4 en 2. 5 volgt: 

3. 1: A = s . < 1 - B2
) 

t 
en 3. 2: 

s 
i 

K = B ·--g-
a 

De optische eigenschappen werden berekend uit de T- en R-coeffici-

enten van het fantoom (bijlage MUSUITTR.PAS). Om deze coefficien-

ten volgens de modellen te bepalen werden verschillende program-

ma' s gebruikt: 

3. l.c schalingamodel 

Eerst werden de T -,R-en R -waarden bepaald uit de ijkmetingen 
0 0 tOO · 

(zie verg. 2,8 en 2, 9), daarna per meetserie de T -waarde uit de 
tOO 

de meting 'reservoir gevuld met water'. Uit de verg. 2. 13 en 2. 14 

volgen de T- en R-coefficienten van het sample (bijlage TRUITMET. 

SCH) 
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3. 1.d kottlermodellen 

Bij de beschrijving van deze modellen is er geen rekening gehouden 

met het verlies van straling ten gevolge van de dikte van het sam-

ple; om dit enigszins te korrigeren werden, volgens het kottlermo-

del B, de T- en R-coefficienten van een samplehouder gevuld met 

water berekend (TwATEa=1, RwATEa=O). Tevens werd het gemiddelde 

genomen van metingen van het type ' reservoir gevuld met water' . 

Deze 2*2 waarden werdèn gekoppeld aan de B-konstante (zie verg. 

2. 4,2. 5), omdat die een maat is voor de kommunikatie tussen de 

twee bollen; onderstaande tabel(3. 2) geeft de koppeling weer: 

T- en R-coefficienten gekorrigeerde B-waarden 

kottlermodel T = 0. 822822 Bt = B·a 
B R 0.177178 t B = B·a r r 

dikte 3. 8 T = 0.6540 ± 0.0017 a = 0. 7948 ± 0.0021 mm R 0. 1642 ± 0.0047 t 0. 926 ± 0.026 = a = r 

dikte 5. 8 T = 0.6196 ± 0.0013 a = 0. 7530 ± 0.0016 mm R 0. 1701 ± 0.0039 t 0. 960 ± 0. 022 = a = r -
dikte T = 0. 5613 ± 0.0033 a = 0. 6821 ± 0.0040 7. 5 mm R 0. 1586 ± 0.0078 t 0. 895 ± 0.044 = a = r 

tabel 3.2: dikte-korrektie van B uit gemeten T- en R-coefficien
ten van de samplehouder gevuld met water; de onnauw
keurigheid is 3*middelbare fout van een reeks ijkme
tingen. 

Hierbij is aangenomen dat de mate van verstrooiing en absorptie in 

een fantoom niet bijdraagt tot het verlies van straling aan de ran-

den. Dit is onvolledig, maar het voert nu te ver om te kijken of er 

een verband te vinden is tussen T- en R-coefficienten en de at -
' r 

waarden. 
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De T - en R -waarden van de samplehouder werden bepaald (bijlage 
T T 

TRUITMET.KOT) uit de metingen. Om hieruit de T-en R-coefficienten 

van de fantomen te halen, moeten de kottierformules (2. 10-2. 12) 

omgeschreven worden (bijlage TRKOTLTR>PAS). Zoals eerder aangege-

geven is het enige verschil tussen de kottiermodellen A en B een 

andere interne reflektie aan de grenslaag. 

3. l.e resultaten 

De diffuse meetresultaten worden per model met drie grafieken 

weergegeven. Na een grove schets van het verloop van deze grafie-

ken volgen de beschouwingen. 

In de grafieken staat de procentuele afwijking van diffuus gemeten 

optische parameters uit tegen ' 0 log [ID); waarin: 

~: = ~ · (1-g)·sampledikte . • 
ID is het aantal vrije weglengtes voor niet-voorwaardse verstrooi-

ing binnen een fantoom. De X-as heeft een logaritmische verdeling 

vanwege de concentratie-verdubbelingen van Intralipid. De bedoe-

ling is om uit de grafieken de grenzen (in ID) te bepalen waartus-

sen de modellen opgaan; het grote aantal lijnen in de grafieken 

heeft als doel om trends in het verloop van de grafieken te ont-

dekken. 

De punten van fantomen met dezelfde ~ -waarde zijn verbonden met 
A 

lijnen; buiten het kader van de figuren 3 is aangegeven in welke 

richting de ~ -waarde van de lijnen toenemen. De punten die buiten 
A 

het kader van de figuur vallen, zijn op de horizontale lijnen aan-

gegeven. 
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Schalingamodel (zie fig. 3. 1). 

Figuur 3. la, de grafiek van % afwijkingen in de gemeten waarden 

van ~ , laat zien dat de meeste punten tussen 0% en 120% liggen; 
A 

de afwijkingen boven de 120% zijn afkomstig v~n fantomen met een 

~ < 0. 02 mm~. Tussen -0. 6<X<O. 8 (0. 25<ID<7) stijgen de ~ -lijnen 
A A 

licht; bij deze grafiek geldt dat hoe lager de ~ -waarde van de 
A 

lijn is des te groter de % afwijking. Vanaf ~0. 8 (ID>7) dalen de 

lijnen, waarbij de lijnen met de grootste ~ -waarde het sterkst 
A 

naar 0% buigen. 

Figuur 3. lb, de grafiek van % afwijkingen in de gemeten waarden 

van~ · (1-g), laat zien dat de meeste punten samenkomen na ~0 
lliJ 

(ID=1) tussen -30% en -50% en dan gezamelijk gaan naarzo'n -60%. 

De twee lijnen die het laatst aansluiten hebben een ~ -waarde 
A 

>0. 3. 

Figuur 3. lc, de grafiek van % afwijkingen in de gemeten waarden 

van~ + ~ · (1-g), laat zien dat de meeste punten liggen in een 
A S 

brede band die begint bij zo'n 25% en eindigt bij zo'n -55%. De 

punten die buiten de band vallen zijn· afkomstig van fantomen met 

lage ~ -waarden. Bij X=O zijn de lijnen goed te onderscheiden en 
A 

neemt de ~ -waarde af in de richting +30%~ -30% (van boven naar 
A 

beneden). 

kottlermodel B {zie fig. 3. 2) 

Figuur 3. 2a, de grafiek van % afwijkingen in de gemeten waarden 

van ~ , laat ongeveer hetzelfde verloop van lijnen zien als het 
A 
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schalingmodel, waarbij de meeste lijnen tussen -20% en 80% liggen. 

Ook hier wijken de fantomen met ~ < 0. 02 mm~ meer dan 80% af en 
A 

dalen de lijnen met hoge ~ -waarde vanaf ~0. e (~=7) naar -20%. 
A 

Figuur 3. 2b, de grafiek van % afwijkingen in de gemeten waarden 

van~ · (1-g), is anders dan die van het schalingsmodel; de lijnen 
s 

lopen pas samen vanaf zo'n X=O. 4 (~=2. 5) tussen -40% en 10%, waar-

bij geldt dat de lijnen met een grote ~ -waarde later aansluiten; 
A 

de grafiek eindigt bij zo'n -45%. 

Figuur 3. 2c, de grafiek van % afwijkingen in de gemeten waarden 

van~ + ~ • (1-g), is praktisch identiek aan die ~an het schalinga-
A S 

model, alleen eindigt hier de band iets hoger (-45%). 

kottlermodel A (zie fig. 3. 3) 

Figuur 3. 3a, de grafiek van de % afwijking van de gemeten waarden 

van ~ , heeft weer ongeveer hetzelfde verloop van lijnen als de 
A 

vorige twee modellen, waarbij de meeste lijnen liggen tussen -40% 

en 10%. Ook hier wijken de fantomen met~·< 0.02 mm~ meer af en 
A 

buigen vanaf ~0. 8 (~=7) fantomen met grote absorptie sterker naar 

-40%. 

Figuur 3. 3b, de grafiek van de % afwijking van de gemeten waarden 

van ~ · (1-g), toont lijnen die naar elkaar lopen en tussen 0. 5<X< 1 
s 

(3<~<10) binnen een afwijking -20% en 20% vallen. De lijnen lopen 

vanaf X>1 (~>10) weer uit elkaar, waarbij fantomen met de grootste 

~ -waarden het meeste afwijken. 
A 

29 



Ook bij figuur 3. 3C 1 de grafiek van de % afwijkingen van de geme-

ten waarden van~ + ~ · (1-g) 1 lopen lijnen naar elkaar; tussen 
A 8 

0. 2<X<1 (1. 5<m<10) vallen ze binnen een afwijking tussen -20% en 

20%1 mits er een paar lijnen (waarbij~ <0.02) buiten beschouwing 
A 

worden gelaten. 
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3. 1. f beschouwingen 

De grafieken 3. 1-3a (% afwijking ~ ) tonen hetzelfde verloop van 
A -

lijnen, ongeacht het model. De afwijkingen van de fantomen met 

~ <0. 02 mm-t zijn relatief te groot; de diffuse meetmethode is dus 
A 

onnauwkeurig voor lage absorpties. 

In de grafieken 3. 1-3a (% afwijking van gemeten ~ ) is de hoogte 
A -

van de lijnen wèl model-afhankelijk. Tov. het kottlermodel A lig-

gen de lijnen van de andere modellen systemat~sch hoger en is er 

. onderscheid tussen de ~ -lijnen: hoe kleiner de ~ -waarde hoe ho-
A A 

ger de lijn ligt. Deze modellen vooronderstellen een lage interne 

reflektie-coefficient] in het fantoom; dit is niet juist voor gro-

' te(re) verstrooiingen, waar de straling langer in het fantoom 

blijft en dus meer absorbeert (dus systematisch te hoog), afhan-

kelijk van de ~ -waarde (dus onderscheid verschillende ~ -lijnen). 
A A 

Na ~10 lopen de lijnen van model A ook uiteen hoewel dit model 

wel rekening houdt met hoge interne reflektie! Waarschijnlijk 

wordt dit veroorzaakt door stralinge-verlies in het gedeelte van 

het fantoom dat niet direkt 

door de twee bollen wordt be-

licht (zie figuur). Bij gro-

te verstrooiing wordt dit ver-

lies groter als de ~ -waarde 
A 

van het fantoom groter is. 

27 mm 

De grafieken 3. 1-2b (%afwijking van~ · (1-g)) tonen bij grote • 
verstrooiing ~ -lijnen die, tov. grafiek 3. 3b veel lager liggen. 

A 
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Door de aanname van een lage interne reflekti~coefficient in het 

fantoom zijn de% afwijkingen van~ · (1-g) zo'n 50% te laag: als • • 

de verstrooiing groter wordt, komt er minder straling terug van 

het fantoom (R wordt kleiner en dus ~ · (1-g) wordt kleiner). De • 
bewering (analoog met 2• beschouwing) dat de ~ -lijnen met grote 

A 

~ -waarden lager liggen dan lijnen met kleine ~ -waarden gaat nu 
A A 

niet meer algemeen op: de kottiermodellen A en .B tonen juist het 

tegenovergestelde! Om dit aannemelijk te maken moeten niet alleen 

de R-coefficient maar ook de T-coefficient bekeken worden. 

' Eerst wordt verwezen naar de figuren 3. 1-2c ( % afwijking van ~ + 
A 

~ · (1-g)) welke praktisch identiek zijn. Uit vergelijking 1. 9c: • 

1. 9c: ~A+ ~a· (1-g) = 
y 

e . z 

y 
volgt dan dat voor het schalings- en kottiermodel B de t . Z waar-

de praktisch identiek bepaald is. De belangrijkste weegfaktor van 

deze waarde is de T-coefficient (zie verg. 1. 8d). Voor de bepaling 

van de verhouding ~ : ~ · ( 1-g) wordt verwezen naar formule 1. 9b: 
A 8 

1. 9b: ~ . (1-g) = 
a 

w . y 
0 e . z 

die zowel door de T-coefficient als de R-coefficient (belangrijk-

ste weegfaktor voor W ) beinvloed wordt. Voor de kottiermodellen 
0 

is de verhouding~ :~ · (1-g) niet optimaal: de~ · (1-g)-grafieken 
A 8 8 

3. 2-3b tonen een ongewenste invloed van ~ . De berekening van de 
A 

T- en R-coefficienten van het fantoom uit de gemeten T- en R-coef-
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ficienten van de samplehouder kan waarschijnlijk nog geoptimali-

seerd worden. 

Zie figuur 3. l.b; uit de redelijke onafhankelijkheid van~· (1-g) • 
voor~ volg dat de verhouding~ :~ · (1-g) redelijk is en dat dus 

Ä Ä • 

de gebruikte ij kfaktoren voor het schalingsmodel: T , T , R , R 
0 iOO 0 iOO 

voldoen. Uit deze figuur is vanaf X=-0. 4 (~=0. 4) de afwijking zo'n 

-40% wat erop wijst dat er dan al een hoge interne grenslaag-ref-

lektie-coefficient heerst en dat het schalings- en kottler B model 

niet meer opgaan. 

Dat het schalingamodel en kottlermodel B niet nauwkeurig zijn voor 

de bepaling van~ · (1-g)-waarden in het gebied met lage verstrooi• 
ing, heeft waarschijnlijk twee oorzaken: a) bij lage verstrooiing 

is het te meten R-signaal klein en de signaal/ruisverhouding groot 

b) door de verschillen in brekingsindex wordt"het diffuse profiel 

verstoord en het is de vraag in hoeverre de geschetste theorie dan 

opgaat. In ieder geval zijn metingen aan fantomen met ~<0. 3 weinig 

zinvol. 

In de grafieken 3 zijn geen meetonnauwkeurigheden aangegeven; uit-

gaande van de middelbare fout (75 metingen ge4urende 2 minuten) in 

de meetwaarde geeft de foutenvoortplanting (partieel differentie-

ren) een onnauwkeurigheid die dezelfde grootte orde heeft als de 

~ of~ · (1-g) zelf. Als deze toevallige fout reäel zou zijn, dan 
Ä • 

zou er geen onderscheid tussen de ~ -lijnen mogelijk zijn. De toe-
A . 

vallige fout wordt (uit grafieken 3) gesteld op maximaal zo'n 20%. 
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Tot nu toe is er steeds van uitgegaan dat de methode om uit de ge

meten diode-signalen, T- en R-coefficienten te berekenen juist is. 

Het is echter niet zeker dat de gebruikte aannames volledig juist 

zijn, aangezien er geen artikelen over 2 integrerende bollen ge

vonden zijn en de meeste aannames voor 1 integrerende bol geba

seerd zijn op een artikel [PRE 30]. 

3. 2 Gecollimeerde opstelling 

3. 2. a meetprocedure 

Zie figuur 2. 5; de gesplitste laserbundel naar diodes (7) en (15) 

werden onderbroken om de offsets van de loek-i~~ te bepalen. 

Daarna werd eerst het reservoir met water doorgemeten, dan de drie 

reservoirs met de fantomen. Bij deze 4 'sample' -metingen berekende 

de computer (bijlage 2BOLCOL.PAS) het (diode(7)signaal-offset] re

latief tov. het (diode(15)signaal-offset] en schreef die samen met 

de versterkingafaktor naar een file. 

3. 2.b verwerkingen gecollimeerde metingen 

De T-coefficient van een fantoom werd berekend uit de verhouding 

van de filewaarde van het fantoom tov. de filewaarde van het met 

water gevulde reservoir. 

3. 2. c resultaten 

Het doormeten van alle 72 fantomen bleek onmogelijk omdat voor 

sommige fantomen de gecollimeerde bundel zodanig was verzwakt, dat 

er geen gecollimeerd signaal meer gemeten kon worden. Figuur 3. 4, 
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geeft de % afwijking in de verwachtte ~ +~ · (1-g), tegen de tolog 
A S . 

waarde van (~ ·sampledikte). 
s 

% afwijking van mu_a+mu_a 
pmlllmeet de metia.& 

60 

50 

«> 
11 

I 

~ 30 
+ • I 
e 20 

f 
:; 
=- 10 
l • 
.! 0 
J 
5 -10 
l 

-20 

-30 

-«J 
-{)..6 -o ... -G.2 0 0.2 o ... 

figuur 3.4: gecollimeerde meetresultaten 

3. 2.d beschouwingen 

0.6 o.a 

Figuur 3.4, de grafiek van de% afwijking van~+~, laat zien dat 
A 8 

onafhankelijk van de verstrooiing, de% afwijking zo'n 15% te hoog 

is. Dit duidt erop dat de ~ -waarde van de nieuw aangemaakte moe
A 

deroplossing van Evan's blue een 15% hogere waarde heeft dan de 

oplossing die door [MOE 88] is gebruikt. Voor de moederoplossing 

van Intralipid is dezelfde (fabrieks-)oplossing gebruikt. 
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Conclusies 

De drie ontwikkelde modellen gaan maar beperkt op, maar de gemeten 

systematische afwijkingen kunnen gebruikt worden om de optische 

eigenschappen van een fantoom af te schatten, waarvoor nu enkele 

richtlijnen gegeven worden: 

bepaling van~ : voor 0. 25<ID<l is de gemeten 0. 02<~ <0. 08 80%±20\ 
Ä Ä 

en 0.08<~ <0. 38 60%±20\ te hoog volgens het schalingsmodel; 
Ä 

voor l<ID<10 is de gemeten 0.02<~ <0. 38 · 10%±15% te laag vol
A 

gens het kottlermodel A, 

bepaling van~ · (l~g): voor 0. 6<ID<4 is de gemeten~ · (1-g) voor 
s ! s 

0<~ <0. 3 zo'n 45%±15% te laag volgens het schalingsmodel; 
Ä 

voor 4<ID<15 is de gemeten~ · (1-g) voor 0<~ <0. 38 5%±20% 
s Ä 

te laag volgens het kottlermodel A. 

Buiten deze bereiken in ID zijn de % afwijkingen van de gemeten op-

tische parameters te groot. 

Door verschil in brekingsindex in de samplehouder is er altijd een 

afwijkende stralingeverdeling in het fantoom; het is onduidelijk 

welk effect dit heeft op toepassing van de theorie. Het ontwerpen 

van een integrerende bollenopstelling met indexmatching is aan te 

bevelen. 

Verdere ijkingen met fantomen met andere brekingsindex en andere 

g-waarden zijn noodzakelijk het gedrag van de hier beschreven 

meetmethode te onderzoeken. Dit is noodzakelijk voor relevante me-

tingen aan weefsels die binnen een nauwkeurigheid van zo' n 20% 

zou moeten kunnen vallen. 

39 



Het is aan te bevelen om de methode, die T- en R-coefficienten van 

de samplehouder bepaalt uit de diode-signalen; te testen met ijk

metingen van materialen met bekende optische eigenschappen (bv.een 

glasplaatje). 

De aangemaakte moederoplossing van Evan's blue heeft een 15% te 

hoge absorptie; de eerste conclusie houdt geen rekening met deze 

afwijking. 

Vooral de offset-drifts van de lock-in's waren een beperkende fak

tor bij het meten; een goedkope oplossing is de versterkingafaktor 

en daardoor ook de offsetdrift met faktor 5 te reduceren door een 

juiste weerstand als spanningsdeler voor de eind-op.amp. van de 

lock-in's te solderen. 

.· 

40 



Referenties 

[CHR 60] : S. CHANDRASEKHAR: RADIATIVE TRANSFER; 
dover publications, : ISBN 0-486-60590-6, 

(1960); 

[GEM 87] 

[ISH 78] 

[KLI 72] 

[KOT 60] 

[KUB 48] 

[MOE 88] 

[PRE 30) 

M.J.C.van GEMERT: RELATIONS BETWEEN THE KUBELKA-MONK 
AND THE TRANSPORT EQUATION MODELS FOR 
ANISOTROPIC SCATTERING; 

lasers in the life sciences, volume 1, 
number 4 pp. 287-298 ( 1987); 

A. ISHIMARU: WAVE PROPAGATION AND SCATTERING IN RANDOM 
MEDIA, volume 1; 

academie press, inc.: ISBN 0-12-374701-5 (v. 1), 
(1978); 

K.KLIER: ABSORPTIEN AND SCATTERING IN PLANE PARALLEL 
TURBI D MEDIA; 

journal of the optical society of america, volume 62, 
number 7 pp. 882-885 (july 1972); 

F. KOTTLER: TURBID MEDIA WITH PLANE-PARALLEL SURFACES; 
journal of the optical society of america, volume 50, 

number 5 pp. 483-490 (may 1960); 

P. KUBELKA: NBW CONTRIBUTIONS TO THE OPTICS OF INTENSE
LY LIGHT-SCATTERING MATERIALS. PART 1; 

journal of the optical society of america, volume 38, 
number 5 pp. 448-457 (may 1948); 

C.J.M. MOES: MODELLING THE LIGHT DISTRIBUTION IN TISSUE 
PHANTOMS FOR PHOTODYNAMIC THERAPY; 

afstudeerverslag, technische universiteit eindhoven, 
vakgroep: analyse van fys. meetmeth. (maart 19 8 8); 

J.S. PRESTON: THE REFLECTION FACTOR OF MAGNESIUM OXIDE; 
transactions of the optical society, volume 31, 

pp. 15-35 (1930); 

[ROU 83] :J.A.J. ROUFS: LICHT EN GELUID; 
college diktaat 1. 148 technische universiteit eindhoven; 

college 0. 310.0 (1983). 

41 



Appendix 

1. a berekening van flux uit opening in integrerende bol 

Stel een bolwand-elementje (opp = dA 2 ; zie figuur) heeft een ra

diantie N; de flux (F
1

) door een opening (opp .. = AA
1

) volgt uit 

[ROU 83]: 

dF = di (r) ·M'l 

di(r) = di(O)·cose 

di ( 0) = N·dA 2 

.ta.n= 
!1A 1 · cose 

rz 

I(r)= stralingssterkte in richting van r, 

dim [Js':6r-'1 

wet van Lambert voor diffuse straling 

I(O)= stralingssterkte loodrecht op bol-

wand in richting van middelpunt 

de 
dA2 = 2·n·r·sine · r·-=c~os~èr-

bolring -omtrek 
( tov. !1A

1
) 

-breedte 

fT/2 

Fl = f N·dA2 ·cOS6•M'l = 
0 

fT/Z 

= n·N·!1A 1 ·2·J cose·sine·de = 
0 

= rt·N·/iA . 1 

dus is de flux uit een opening van de bolwand evenredig met de ra-

diantie van de bolwand. 

l.b berekening radiantie van bolwand tgv. een invallende flux 

De gebruikte bollen zijn identiek en hebben 4·openingen waarvan 1 

met oppervlak q = 5. 076 · 10-..m2 en 3 met oppervlak p = 1. 66 · 10-.,m2 
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Het bolopppervlak A= 1. 5394·10~~ en het wandoppervlak a= 

= A - q - 3·p. 

Beide bolwanden zijn gecoated met een diffuus raflekterende laag 

(reflektiecoefficient : = m = 0. 945). 

4 onbedekte openingen in de bolwand 

De flux door de openingen p en q afkomstig van de radiantie van de 

bolwand is [PRE 30]: 

n·N·q + n·N·3·p- n·N· 2 'q' 3 'P - n·N· 2 'P' 3 'P A A 
( 1 ) ( 2 ) 

(1) is het verlies van flux door de gaten afkomstig van de gehele 

bolwand 

(2) correktie, wegens andere gaten in bolwand. 

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de positie van de openin-

gen tov. van elkaar. Als een bol een invallende flux heeft gaat de 

straling als volgt verloren: 

1: fluxverlies (van de 1• reflektie van de invallende flux) uit de 

q + 3·p 
4 openingen: m·Fo·~~A-----

2: fluxverlies (meervoudig gereilekteerde flux) uit openingen: 

n·N· (q + 3·p) - n·N·--6-·~q~·~p~+ __ 6_·~P-·~P-

3: absoptie van de 1• reflektie van de invallende flux in coating: 

4: absorptie van meervoudig gerefl. flux in coating: 

'behoud van flux' geeft: 

invallende flux F0 = 1 + 2 + 3 + 4 
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m· (q+3·p) ] 
Fo· [ m - A = 6·q·p+6·p·p a 

n·N· [ q + 3·p - A + (1-m) 'iii] 

of: 

openingenponbedekt en opening q bedekt met sample (T,R) 

De fluxverliezen zijn nu als volgt: 

1: verlies van 1• reflektie van invallende flux uit openingen p: 

rn·F· 
3·p 
A 

2: verlies van meervoudig gereflekteerd• flux uit openingen p: 

n·N·3·p- n·N· 6 'P'P + 3 ·p·q 

3: absoptie van 1• reflektie van invallende flux in coating: 

(1-m)·F 
0 

4: absorptie van meervoudig gerefl. flux in coating: (1-m)· n·N·a 
m 

5: flux ontvangen door oppervlak q: 

a: opening q ontvangt van bolwand: n·N·q - n·N· 3·q·p 
A 

b: opening q ontvangt van 1•reflektie van invallende flux: 

m·Fo· + 
.. fluxverlies door q: ( 1-R} ·(a + b) 

en de flux die door het sample gaat: T· (a + b) 

6: fluxverlies door openingen p afkomstig van q: 

' behoud· van flux' geeft dan: 

invallende flux F = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 0 
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[ m· 3 · p q 3 · p q ] F0 · m- A - (1-R)·m·-x-- R·-x-·m·x = 

= n·N· [ 3·p - 6 'P·P+3 ·p·q + (1-m) .! + (1-R). (q - 3 ·q·p) + · A m X 

waarbij YJ >> R·m·i· (1- ~) .. verwaarlozing van de Reflektie aan 

het sample van de 1• reflektie van 

de invallende flux. 

en 

of 

q >> 9·q·p·p 
A· A zodat F · ['tf] = n · N · ~ - R· qJ . 0 

met B = q 
rt·it = konstante 

1.c berekening radiantie van twee bolwanden tgv. een invallende 
flux en T- en R-coefficienten van een sample 

Zowel bol(1) als bol(2} hebben 3 onbedekte openingen (p} en kommu-

niceren met elkaar door een sample met T- en R- coefficienten dat 

de openingen (q} bedekt. Bol(1} heeft een invallende flux. Bol(2) 

ontvangt dan van het sample de volgende 'diffuse' flux (zie bo-

ven): 

waarin 1 >> 3·p 
-x- en 

1 
n·N, >> m·Fo· X .. verwaarlozing van de Transmissie door het sample 

van de 1• reflektie van de invallende flux. 
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Voor bol(2) geldt dan: 

~i (invallend) = T·n·Ni·q o+ met Fi· [''11] = n·N
1

• ~ - R·q] .. 

omschrijven geeft N = T· B· N + R· B· N 
I i 2 

Voor bol(l) geldt dan: 

F. (2• invallend) = T·n·N ·q 
1 I 

.. = n·N ·~- R·q] 
2 . 

.. 
omschrijven geeft 

2 berekening van diffuse raflekties aan een grenslaag 

Voor de berekening van diffuse reflektie aan een grenslaag die uit 

drie media(1,2,3) bestaat, wordt eerst gekeken naar een gecolli-

meerde straal die onder een hoek(i) op de grenslaag valt. Uit de 

oppervlakte-relaties van Fresnel is voor hoek(i) en het verschil 

in brekingsindex (lo+2) een oppervlakte-reflektie (re') te bepalen. 

Een deel van de straling gaat in medium(2) verder onder hoek(t) 

tot het de overgang van medium(2o+3). Ook hier is een oppervlakte-

reflektie (ri'') te bepalen uit de Fresnel-relaties. Het deel van 

de straling dat bij deze overgang gereflekteerd wordt gaat onder 

hoek(t) naar de overgang (1,.~) en ook hier kan een derde opper-

vlakte reflektie (ri' ) bepaald worden. 

Voor deze gecollimeerde straling die onder hoek(i) op de grenslaag 

valt is met de kottlerformules de totale T -coefficient in medium T . 

(3) en de totale R -coefficient in medium(l) te bepalen, ervan 
T 

uitgaande dat de T- en R-coefficienten van medium(2) resp. 1 en 0 

zijn. Voor de bepaling van de diffuse totale T - en R -coefficien-
T T 
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ten moeten de gevonden totale T -en R -coefficienten per hoek nog ,. ,. 
'gewogen' wo~den (vermenigvuldigen met sin[2·hoek(i)]) en daarna 

moet het geheel nog over hoek(i) van 0~90 worden geintegreerd. Dit 

wordt uitgevoerd door de computerprogramma's R_INTERN.KOT en REX-

TERN.KOT (bijlage). De aldus verkregen R- coefficienten voor een 

grenslaag bestaande uit medium(1~2~3), worden·gebruikt als externe 

of interne diffuse 'oppervlakte reflektie' van die grenslaag. 

3 optische eigenschappen van 72 fantomen 

Op de volgende twee bladzijden staan de verschillende oplossingen 

van Evan's blue en Intralipid; de aangegeven fout is afkomstig van 

van de nauwkeurigheid waarmee de optische parámeters van de moe-

deroplossingen zijn bepaald [MOE 88] en de fout die ontstaat door 

het verdunnen van de moederoplossingen (via partiele differerenti-

eren). 

In de twee tabellen staat de verstrooiing (1-9) uit tegen de ab-

sorptie (A-H); de IJ -lijnen in figuren 3. 3 hebben dezelfde absorp
A 

tie-coefficienten (A-H) bij verschillende verstrooiing, waarbij de 

verschillende concentraties in ml. zijn aangegeven. De optische 

parameters van de fantomen worden, zoals links-boven aangegeven. 
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1-l = 
J.l·. (1-g) = 
'w"= 

0 

0. 0 : 200 

1 

0. 5 : 201 

2 

1. 0 : 202 

3 

. 2. 0 : 204 

4 

4. 0 : 208 

5 

8. 0 : 216 

6 

20 : 240 

7 

20 : 200 

8 

40 : 200 

9 

0. 0 : 400 

A 

0.00000 
± 0.00000 
0.00000 
± 0.00000 

0. 00012 
± 0. 00004 
0.0288 
± 0. 0039 
0. 996 

0.00025 
± 0. 00007 
0.0573 
± 0.0077 
0. 996 

0.00051 
± 0.00015 
0. 114 
± o: 015 
0. 996 

0.00100 
± 0.00029 
0. 223 
± 0.030 
0. 996 

0.00193 
± 0.00056 
0. 429 
± 0.057 
0. 996 

0.0037 
± 0. 0011 
0. 83 
± 0. 11 
0. 996 

0.00520 
± 0. 00150 
1. 16 
± 0. 16 
0.996 

0.0104 
± 0.0030 
2. 32 
± 0. 31 
0. 996 

0. 5 : 401 

B 

0.00948 
± 0.00008 
0.00000 
± 0.00000 
0.000 

0.00960 
± 0.00012 
0. 0288 
± 0.0039 
0. 750 

0. 00973 
± 0.00015 
0.0573 
± 0.0077 
0. 855 

0.00997 
± O.OQ023 
0. 114 
± 0.015 
0. 919 

0. 01044 
± 0.00037 
0. 223 
± 0.030 
0. 955 

0.01133 
± 0.00064 
0.429 
± 0.057 
0. 974 

0.0131 
± 0.0012 
0. 83 
± 0. 11 
0. 984 

0.01448 
± 0.00158 
1. 16 
± 0. 16 
0. 988 

0.0195 
± 0.0031 
2. 32 
± 0. 31 
0. 992 

1. 0 : 402 

c 

0.01891 
± 0.00016 
0.00000 
± 0.00000 
0.000 

0.01903 
± o .. 00020 
0.0288 
± 0.0039 
0. 602 

0. 01916 
± 0. 00023 
0.0573 
± 0.0077 
0. 750 

0.01940 
± 0.00031 
0. 114 
± 0.015 
0. 854 

0.01987 
± 0.00045 
0. 223 
± 0.030 
0. 918 

0.02076 
± 0.00072 
0.4299 
± 0.057 
o .. 954 

0.0225 
± 0.0012 
0. 83 
± 0. 11 
0. 974 

0.0239 
± 0.0017 
1. 16 
± 0. 16 
0. 980 

0.0289 
± 0.0032 
2. 32 
± 0. 31 
0. 988 

tabel a: optische eigenschappen van fantomen 
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2. 0 : 404 

D 

0.03762 
± 0.00032 
0.00000 
± 0.00000 
0.000 

0.03774 
± 0.00036 
0. 0288 
± 0.0039 
0. 433 

0.03787 
± 0.00039 
0.0573 
± 0.0077 
0. 602 

0.03811 
± 0.00047 
0. 114 
± 0.015 
0.749 

0.03858 
± 0.00061 
0. 223 
± 0.030 
0. 852 

0.03947 
± 0. 00088 
0.429 
± 0.057 
0. 916 

0.0412 
± 0.0014 
0. 83 
± 0. 11 
0. 953 

0.0426 
± 0.0018 
1. 16 
± 0. 16 
0. 965 

0.0476 
± 0.0033 
2. 32 
± 0. 31 
0. 980 



#J = 
#JÄ. ( 1-g) = 
'w"= 

0 

0.0: 200 

1 

0. 5 : 201 

2 

1. 0 : 202 

3 

2. 0 : 204 

4 

4.0: 208 

5 

8.0: 216 

6 

20 : 240 

7 

20 : 200 

8 

40 : 200 

9 

4.0: 408 

E 

0.07451 
± 0.00064 
0.00000 
± 0.00000 
0.000 

0. 07463 
± 0.00068 
0.0288 
± 0. 0039 
0. 278 

0. 07476 
± 0. 00071 
0.0573 
± 0.0077 
0. 434 

0.07500 
± 0.00079 
0. 114 
± 0.015 
0. 602 

0.07547 
± 0.00093 
0.223 
± 0.030 
0. 747 

0.07636 
± 0.00120 
0.429 
± 0.057 
0.849 

0.0781 
± 0.0017 
0. 83 
± 0. 11 
0. 914 

0.0795 
± 0.0021 
1. 16 
± 0. 16 
0. 936 

0.0845 
± 0.0036 
2. 32 
± 0. 31 
0. 965 

8. 0 : 416 

F 

0. 14615 
± 0.00135 
0.00000 
± 0. 00000 . 
0. 000 

0. 14627 
± 0.00139 
0.0288 
± 0. 0039 
0. 165 

0. 14640 
± 0.00142 
0.0573 
± 0.0077 
0. 281 

0. 1466 
± 0.0015 
0. 114 
± 0.015 
0.436 

0. 1471 
± 0.0016 
0. 223 
± 0.030 
0.602 

0. 14800 
± 0.00191 
0.429 
± 0.057 
0. 743 

0. 1497 
± 0.0024 
0. 83 
± 0. 11 
0. 847 

0. 1512 
± 0.0029 
1. 16 
± 0. 16 
0.885 

0. 1562 
± 0.0044 
2. 32 
± 0. 31 
0.937 

16 : 432 

G 

0.28148 
± 0.00255 
0.00000 
± 0.00000 
0.000 

0.28160 
± 0.00259 
0.0288 
± 0. 0039 
0.093 

0. 28173 
± 0.00262 
0.0573 
± 0.0077 
0. 169 

0.2820 
± 0. 0027 
0. 114 
± 0. 015 
0.287 

0,2824 
± 0.0028 
0.223 
± 0.030 
0.441 

0.28333 
± 0.00311 
0.429 
± 0.057 
0. 602 

0. 2851 
± 0. 0036 
0. 83 
± 0. 11 
0. 744 

0.2865 
± 0.0041 
1. 16 
± 0."16 
0. 802 

0. 2915 
± 0.0056 
2. 32 
± 0.31 
0.888 

tabel b: optische eigenschappen van fantomen 
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20 : 400 

H 

0.38000 
± 0.00237 
0.00000 
± 0.00000 
0.000 

0. 38012 
± 0.00241 
0.0288 
± 0.0039 
0. 070 

0. 38025 
± 0.00244 
0.0573 
± 0.0077 
0. 131 

0. 3805 
± 0.0025 
0.114 
± 0.015 
0. 230 

0. 3810 
± 0.0027 
0. 223 
± 0.030 
0. 369 

0. 38185 
± 0.00293 
0.429 
± 0.057 
0. 529 

0. 3836 
± 0.0034 
0. 83 
± 0. 11 
0. 683 

0. 3850 
± 0.0039 
1. 16 
± 0. 16 
0.750 

0. 3900 
± 0.0054 
2. 32 
± 0. 31 
0.856 


