
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Triangulating the human head : de theoretische basis van het Magnetoencephalogram : de
modellering van het hoofd als volumegeleider en enige beschouwingen betreffende de
fluxtransformator

Meijs, J.W.H.

Award date:
1984

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/3107a596-eef4-49ca-921c-663dd72b745a


-

-I 
0 
3 
0 
(f) 

r.-) 
:I> 
:z: 
r 

(_.,J 

"Triangulating the human head." 

door J.~.H. Heijs. 
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Samenvatting 

Voor de simulatieberekeningen van de magnetische velden die 
ontstaan ten gevolge van bioelectrische signalen in de hersenen, is 
het van belang dat de vorm van het hoofd en het geleidingsvermogen 
als functie van de plaats bekend zijn. In onze simulaties wordt het 
hoofd beschreven door een eindig aantal compartimenten met een 
constante geleidbaarheid per compartiment. 
Deze compartimenten hebben een van de omgeving afwijkend geleidings
vermogen, waardoor de volumestromen in het hoofd afbuigen aan de 
oppervlakken van de compartimenten. De bijdrage tot het magneetveld, 
ten gevolge van het afbuigen van deze volumestromen, wordt ook wel de 
secundaire magneetveldbijdrage genoemd. 
Ik heb getracht om aan de hand van digitaal opgeslagen Computed 
Tomography scan-plaatjes en Nuclear Magnetic Resonance scan-plaatjes, 
waarop transversale coupes van een hoofd stonden afgebeeld, een 
vormbeschrijving samen te stellen van het hoofd waarin de vier 
voornaamste compartimenten van het hoofd waren bevat, te weten: 
de huid, het botweefsel, de Cerebro Spinale vloeistof en het 
hersenweefsel. 

Aan daadwerkelijke simulaties waarbij de secundaire bijdrage tot het 
magneetveld berekend wordt, ben ik helaas niet toegekomen. Ik hoop 
dit gedurende een voortzetting van dit onderzoek nog te kunnen doen. 

Verder heb ik onderzoek gedaan naar de invloed die de vorm van een 
fluxtransformator heeft op de experimenteel gemeten magnetische flux. 
Dit onderzoek heeft geresulteerd in het advies om de straal van de 
onderste winding van de fluxtransformator zo groot mogelijk te maken. 
De bovengrens van de straal van de winding (bepaald door de diameter 
van de cryostaat waarin de fluxtransformator zich bevindt), en de 
diepte van de bronnen liggen in een gebied waar de nadelige effecten 
die optreden bij vergroting van de straal (verlaging van de 
gevoeligheid en stijlheid van het gemeten signaal), klein zijn in 
verhouding tot de winst die je haalt doordat de omvatte flux groter 
wordt. 

Tenslotte heb ik onderzocht hoe groot de fout is ~ie gemaakt wordt 
bij de dieptebepaling van de bron, wanneer het aetieve gebied in de 
hersenen voorgesteld wordt als een enkele stroomdipool p, in plaats 
van het model waarbij het actieve gebied voorgesteld wordt door een 
oppervlakje belegd met een uniforme stroomdipooldichtheid i: . 
Deze fout is klein en in de grootte orde van enkele procenten. Dit 
voor een bron in de visuele cortex, waarbij de grootte van het 
actieve gebied realistisch geschat wordt. 
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I Algemene inleiding. 

I.1. Het doel van het onderzoek. 

Het onderzoek dat ik gedaan heb, staat in het kader van het 
onderzoek naar biomagnetisme. In het bijzonder wilde ik onder
zoeken hoe groot de invloed op het magneetveld is ten gevolge van 
inhomogeniteiten die zich binnen een biologische volumegeleider 
bevinden. In dit geval het hoofd. Voorbeelden van materialen met 
verschillende geleidbaarheid binnen het hoofd zijn: huidweefsel, 
vetweefsel, botweefsel, Cerebro Spinale vloeistof, bloed, hersen
weefsel, ogen, tumoren, verkalkingen enz .. 

1 

De invloed van de inhomogeniteiten, op het magneetveld kan voor 
eenvoudige modellen nog wel analytisch berekend worden maar voor 
meer realistische modellen zijn slechts numerieke oplossingsmethoden 
geschikt. Het tot noch toe meest realistische model van het hoofd 
bestaat uit een stelsel van concentrisch gelegen (bol-, ei- of 
diskus- vormige) schillen van verschillende homogene en isotrope 
geleidingsvermogens, met daarin eventueel excentrisch gelegen 
bolvormige inhomogeniteiten (ref./9/ en ref./15/). 

Het doel van mijn opdracht was tweeledig: 

a) Maak een model van het hoofd, waarin de vorm en de plaats van de 
vier voornaamste compartimenten meer realistisch worden 
gerepresenteerd dan tot noch toe het geval was (zie boven). 
De bedoelde compartimenten zijn de huid, het botweefsel, het 
hersenweefsel en de Cerebro Spinale vloeistof. Met dit comparti
mentenmodel van het hoofd zal het mogelijk zijn om met behulp van 
simulatieberekeningen de invloed van de compartimenten op het 
magneetveld te berekenen .. 

b) Onderzoek de invloed van de configuratie van de fluxtransformator 
op de experimenteel gemeten magnetische flux. Bepaal aan de hand 
van de gevonden resultaten, de voor de hers~n-magneetveldmetingen 
optimale straal van de onderste winding van die fluxtransformator 
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I.l Hodelbeschrijving: Bron. Volumestromen. Volumegeleider. 

al De Bron. 

Wanneer de hersenen geactiveerd worden, bijvoorbeeld door 
lichtprikkels zoals in onze experimenten, kan men vaak buiten het 
hoofd magnetische velden meten, de zogenaamde visual evoked fields. 
De bronnen van deze velden zijn de stroomverdelingen binnen het 
hoofd die ontstaan ten gevolge van de Exitatoire- en Inhibitoire 
Post-Synaptische transmembraanpotentialen (resp. EPSP en IPSP) die 
electrotonisch voortgeleid worden in de lange apicale dendrieten. 
Deze cellen zijn geordend in een palisade structuur en liggen in de 
cerebrale cortex. 
De uitleg van deze-zin volgt in de hierna volgende text. 

De neuronen in de cerebrale cortex ligg~n gerangschikt in een 
palisade structuur (zie fig. I.1). Dat wil zeggen, ze liggen 
onderling ongeveer evenwijdig gerangschikt waarbij de lengte-as van 
de neuronen samenvalt met de richting die loodrecht staat op het 
oppervlak van de cerebrale cortex. 
Wanneer een zintuig geprikkeld wordt, zal het axon van een 
sensor-neuron een trein actiepotentialen vervoeren van het zintuig 
naar de hersenen. Zo'n actiepotentiaal mondt uit op het soma (het 
cellichaam, zie fig.I.2). 

1. /'lt'r>/uNf& 
lfJ~r 

n. 1-:.r.tn·nrr/ 
uranufar la!lfr 

Ut. Pym."nd41. 
ct!lll4llf1' 

tV. 111ltrnal 
aranulorla11tr 

V. GannhOftic 
14 ... 

\'1. Po1)17nlJr0hi.e 
lallflr 

A B c 
F1c. 11-BR.-A dia).'Tam ~:,mnn~ the layers of cells and fihers in the gray substance of the cortex 

of the human ccrebral hembphL·re, according to the histological tnt.•thnds of Col~i. '\i~ .. l and Weigert. A, 
Stained by thc method of Col~i: R, by that of :\i.ssl; C, by that of Weigert. ( Altt-r Brodmann: from 
Luciani's PhysioU,gy, ~(.,l·null.m & Co., Ltd.) 

Fig. I.l. 
De palisade structuur van de 
neuronen, gelegen in de cere
brale cortex. 
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Fig. I.3 
Schematische·voorstelling van het 
soma met daarin de vele dendrieten 
en diverse synaptische koppelingen. 

Fig. I.2 
Schematische voorstelling van 
een zenuwcel. Hierin geeft 1 de 
voortplantingsrichting aan van 
de actiepotentiaal in de zenuw. 

De sensor neuronen hebben de eigenschap dat het soma vrij diep onder 
het cortex oppervlak ligt. Vanuit dit soma vertakken zich vele 
dendrieten (fig. !.3), waarvan er een, de apicale dendriet, erg 
lang is en naar het oppervlak van de cortex loopt. De onderlinge 
rangschikking van deze apicale dendrieten is ook weer volgens de 
palisade structuur (zie ook fig. I.l). De andere dendrieten, de 
zogenaamde basale dendrieten, vormen met de neuronen in de omgeving 
een complex recurrent netwerk van synaptische koppelingen (fig.I.3). 
Zo een synaptische koppeling kan twee soorten functies hebben: 
Een Exitatoire of Inhibitoire functie. Bij de exitatoire functie 
komen er uit de synaps chemische stoffen vrij die het membraan van 
het postsynaptische neuron (het membraan van een nabijgelegen soma 
of dendriet) meer permeabel maakt voor Na·""' (fig. I.4.a). Er 
ontstaat daar dus een stroomput en de intracellulaire potentiaal 
wordt verhoogd. De cel wordt geëxiteerd. De optredende transmem
braanpotentiaal heet de Exitatoire Post-Synaptische Potentiaal 
CEPSPJ. Bij een inhibitoire synapsovergang bewerkstelligen de 
uit de synaps vrijkomende chemische stoffen een verhoging van de 
permeabiliteit van het postsynaptisch membraan voor Cl- ionen 
(fig. I.4.b). Bijgevolg ontstaat er een stroombron, en de 
optredende intracellulaire potentiaaldaling heet de Inhibitoire 
Post-Synaptische Potentiaal CIPSP). 
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(a) 

I 

(b) .~u~+ 
-~·-~-Cl 

Fig. I.4 Schematische voorstelling van een 
synaps-overgang, 
a) Exitatoir , Na 
b) Inhibitoir, Cl 

influx. 
influx. 

De sprong in de membraanpotentiaal wordt electratonisch 
voortgeleid langs de apicale dendriet. Er ontstaan bijgevolg 
volumestromen in het membraan en in de intra- en extracellulaire 
vloeistof (resp. J~, Jt en :r4 ). Deze stromen zien er schematisch 
uit zoals in fig. I.5.a en b getekend zijn voor resp. een exitatoire 
en inhibitoire synapsovergang. 

I 

•• 

Fig. I.5 Schematische voorstelling van het 
stroomlijnenpatroon bij een (a) 
Exitatoire en (b) Inhibitoire synaps
overgang. 

Deze stromen zijn de bronnen voor het magneetveld dat buiten het 
hoofd gemeten wordt. Door de onderlinge koppeling van vele apicale 
dendrieten (door middel van de synaps-koppeling van de basale 
dendrieten) zullen, ten gevolge van een stimulus vele dendrieten, 
onderling gecorreleerd, geactiveerd-worden. Door het regelmatige 
palisade patroon waarin al deze apicale dendrieten liggen ontstaat 
er een resulterend totaal magnetisch veld dat de som is van de 
veldbijdragen van alle dendrieten afzonderlijk. 
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Hoewel ook de axonen regelmatig gerangschikt zijn in de palisade 
structuur, leveren de actiepotentialen in de axonen geen bijdrage 
tot het gemeten magnetische veld. Dit heeft twee oorzaken: 

5 

a) De axonen liggen dieper in de hersenen dan de apicale dendrieten. 
De afstand van de axonen tot het veldpunt waarin het magneetveld 
gemeten wordt, is groter dan de afstand tot de apicale dendrieten. 
Het magneetveld valt zeer sterk af met de afstand (zie punt b. 
in het intermezzo op blz.~ ) . 

b) De actiepotentialen duren veel korter (1 tot 2 ms), dan de 
postsynaptische membraanpotentialen. (10 tot 300 ms). De sommatie 
van de signalen van vele neuronen, is voor de actiepotentialen 
veel kleiner dan voor de postsynaptische membraanpotentialen. 
Doordat de zenuwvezels een zekere spreiding hebben in de 
voortplantingssnelheid v van de actiepotentialen, zullen de 
magneetveldbijdragen van de depolarisatiefronten en 
repolarisatiefronten van verschillende cellen elkaar opheffen. 

De ruimtestromen die ontstaan ten gevolge van de postsynaptische 
membraanpotentialen die zich langs de apicalèdendriet voortplanten, 
treden op in de intracellulaire vloeistof, in de celwand en in het 
ext.racellulaire medium. Een vergelijking van de groottes van elk 
der bijdragen tot het magneetveld, levert een modelbeschrijving van 
de bron van het magneetveld. 
Beschouwen we de vorm van de apicale dendriet, dan blijkt deze 
zodanige verhoudingen te bezitten dat het gerechtvaardigd is om voor 
deze in de cerebrale cortex gelegen dendrieten het model van een 
oneindig lange dunne draad met straal a te hanteren (a'»6 • 10-rm). 
De dendriet is opgebouwd uit een celmembraan, met geleidbaarheid G"" m 
en dikte d, waarbinnen de intracellulaire vloeistof, met een 
geleidbaarheid Cii, ligt. In de hiernavolgende beschouwingen wordt 
de cel gelegen gedacht in een oneindig extracellulair medium met een 
geleidbaarheid (je. (O"'"m, en enO'"'e worden homogeen en isotroop 
verondersteld). 

oe_ ------ ---;p.---- -- -Srm----- ...:~ - I/ ' e~ CTj_ ,'/ ' 
-t I I '. 

·-·--·-.-·- -·-·-. -·-·-·T-·-+--
. . . ~ \ / 

'\ I . ' , ----- ---------------------- - .. ~ 

Fig. !.6 Een deel van de apicale dendriet, met 
daarin het cylindrisch coordinatensysteem. 
De waarden van de constanten zijn: 
a = 6 • 10-r m, 0" i = 1 ..51.-' lW\-' 
d = 14 • 10-s m, a- e = 5 ..st-' lW\-' 

O'"m = 10-s ~' ,.,.".-• 
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In de poging om het magneetveld en de electrische potentiaal ten 
gevolge van de tijdsafhankelijke biologische bronnen mathematisch te 
beschrijven, is het toegestaan om een sterk vereenvoudigd model te 
hanteren. Hoewel de bronnen tijdsafhankelijk zijn, mag je 
veronderstellen dat op ieder moment gedurende het proces 
'steady-state' condities bestaan (ref.26). Deze veronderstelling is 
gerechtvaardigd aangezien voor biologische materialen en biologische 
bronnen in het geleidingsproces de capacitieve-, inductieve- en 
tijdsvertragings-efiecten verwaarloosbaar klein zijn. 
(I'IJ'·t./a-l « 1, j'-l"\/;rc.i'/R\ « 1 , waarin t. ,I(. en er de materiaal
constanten, v7 de in de bioelectrische processen optredende 
frequenties (< 1 kHz) en R de afstand tussen bronpunt en veldpunt). 
Ue noemen deze benadering de quasistatische benadering. 

De electrische potentialen V(1J 9ie optreden bij de gegeven 
symmetrische configuratie (fig. !.6) zijn hoekonafhankelijk. 
Er geldt dus: 

vcrJ = vc ~ ,zJ !.1 

waarin, V(r) de potentiaal in een willekeurig 
veldpunt ~-
( S ,z) de cylindercoordinaten waarvan V 
een functie is. 

De stromen die lopen in de intracellulaire vloeistof en in de 
omliggende ruimte zijn ohms. Voor deze stromen geldt in de 
quasistatische benadering : 

.- ... 
J(r) = a-· E(r) 

.... 
= - ~- grad(V(r)) !.2 

... 
Met de gegeven hoekonafhankelijkheid van V(r) levert 

...... 
dit voor J(r) 

in tylindercoordinaten: 
"'aV - ~V - l 1crJ = - er. { l~ ·.e5 + ~· e.~J !.3 

Voor de intr~- en etracellulaire stromen geldt respectievelijk: -- J~ ~ b .. J .i: J&_(r) = a· I.3.a c. ~ c.. L - .. 
J! J è Je (r) = a~ + b.._. I.3.b c. .c. 

Ook voor de membraanstroom geldt dat hij geen S -component bevat, 
er geldt: 

I.3.c 

Hierin z1 )n, a~· b .:. at, bt, a.,.. en b. constanten 
die afhangen van de procesconstanten en van de 
vorm van de cel. 
J{ ,J! en J~de radiele componenten van de 
stroomdichtheden en 

l l .. J i. ,J._ en J~ de axiale componenten van de stroom 
dichtheden. 
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Oe quasistatische Maxwell vergeliiking: 

~- -rot(E(r)) = 0 1.4 
...> 

impliceert dat de axiale component van E : Et , niet verandert op de 
binnenmembraanwand: EI = E ~ , hetgeen resulteert in 

J!tJ~ = <r~Jrri. r.s 
De verhouding cr"'/~i. = 10-5'. Dit duidt erop dat J! verwaarloosbaar 
klein is, waardoor Jr~ vrijwel alleen een radieel gerichte component 
bevat. Na een analyse van de waarden van de constanten in de 
formules I.3.a tot en met I.3.c (ref./32/), blijkt het stroomlijnen
patroon in de dendriet ongeveer te verlopen zoals geschetst is in 
de onderstaande figuur: 

. ~----~----~· ::;;::::; 
_ ~ * * + + + + + + + f{~~- .,.:~~aan 
~ ~ intracel. 

-.... --r .... ~ ., .. ,.", 
,,1~\\§g)}} _____ ------~-\~F .. eum 

\~~ \~/ ex,racel. 
vloeistof 

R 4 D 

Fig. L7 Schets van het stroomlijnenpatroon t.g.v. een 
membraanpotentiaal die zich langs de dendriet met een 
snelheid~ verplaatst. D is het depolarisatiefront, R 
het repolarisatiefront en A is het gebied waar de cel 
geactiveerd is. v-%10 m/s, de breedte-vanDen R~l mm 
en de tijdsduur tussen D en R varieert van 10 tot 300 ms. 

Om nu af te kunnen schatten hoe groot de bijdrage is van elk der .... _ 
stroomdichtheden tot het resulterende totale magneetveld B(r), 
wordt de wet van Biot en Savart gebruikt: 

.... BC-r) """·j 1{~)x (ït-;;.'lo.v' = ;;;: , __ ,,3 
v' ol't-""'" 

!.6 

Deze is te herschrijven als: 

-
8

(-r) _ ~rJ v'x ~(~') •v'- ( ~" 5t;;_') ~ _, l 
- lfT v' \}t-;t'l a "Js' lii:- Ji.'\ ~ J I. 7 

Aangezien de intra- en extracellulaire stromen ohms zijn, en dus te 
schrijven als de gradient van een scalaire potentiaal (formule I.2), 
is de rotatie van deze stromen nül. 
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Het membraan daarentegen bevat biochemische stosmbronnen, zodat deze 
stromen niet evenredig zijn met de veldsterkte E, en dus wel een 
r.otatie ongelijk nul hebben. 
Béot (r) is het totaal resulterende magneetveld. Deze kan herschreven 
worden als de som van elk der componenten. 

-g" (-) ~fj "B ... l~')x(~-Ä') 1 j S .. t~)x~ .. , ('S";.(ït:')xM:~ MI} 
b>t "' • ~11"? , 1 ~ -.;:\.' 1~ J..r.r + , pt-X'l ~ +J 1 ït-x' 1 i. . I. 8 

..,..., ~ /l•' 

waarin, v~ het volume van het celmembraan, 
s~ het buitenoppervlak van het membraan, 
st het binnenoppervlak van het membraan, 
itc. = ês , ÏÎï. = - ê 5 , de normalen op 
de oppervlakken s~ en st . 

Aangezien in de tweede en derde term rechts van het 'is gelijk 
teken' in de uitdrukking voor B6et(t), een uitproduct uit de normaal 
~ staat, die in beide gevallen geri~t is .!.?ngs ë~ , zullen de· 
radiele componenten van de stromen Jt en J~ geen bijdrage leveren 
tot ËÎtatCT1. Hieruit is af te leiden dat deze twee componenten van 
het magneetveld de volgende gedaante krijgen; 

Dit 

i,,.CrJ = -J c,(?:'). ~! (~')è..~ ·'te !.9 
-oe 

- Dit t(') '~ B t.Lr) = 1 c i.. {è'}- ~i. ~ cl.~ · A.e -- !.10 

Voor het membraan geldt: 

I.11 

Zoals aangetoond, was de membraanstroom in goede benadering 
radieel gericht. Tevens blijkt deze stroom in goede benadering 
alleen af te hangen van de axiale coordinaat, dus: 

-J (" z) = J!Cz) "' } , ... !.12 

~en uniform verdeelde, radiele stroom levert geen bijdrage tot het 
magneetveld. De stroomverdeling in het membraan is uniform radieel 
gericht. De magneetveldbijdrage van deze membraanstroom kan dus 
alleen ontstaan ten gevolge van de z-afhankelijkheid in J! . 
De bijdrage van de membraanstroom tot het magneetveld heeft 
bijgevolg de volgende gedaante: 

00 

"B.,.crl = J c.._ C+-'). ~!. ( o') J..è' . ~ e I.13 --In I.9, I.10 en I.13 zijn: 
c._(z'), cL(z') en c~(z') uitdrukkingen die afhangen van 
de procesconstanten en de vorm van de cel. Verder is 
c~(z') evenredig met de dikte d van het membraan. 

De grootte ordes van de bijdragen van elk der termen tot het totale 
magneetveld ËÎ~(r), zijn door Swinney en Yikswo (ref./32/) berekend. 
Uit deze berekeningen bleek dat de magneetveldbijdrage van de intra
cellulaire stromen 2 ordes groter was dan de magneetveldbijdrage 
van de extracellulaire stromen en 11 ordes groter dan de 
magneetveldbijdrage van de membraanstroom. 
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Intermezzo 

Er Zl)n diverse redenen aan te voeren voor deze grote verschillen 
in de orde groottes van elk der bijdragen. 

9 

a) Door het grote verschil in het geleidingsvermogen van het 
membraan en de intracellulaire vloeistof (formule I.5), zal er 
een grote tangentiele discontinuïteit in de stroom op het 
binnenoppervlak ontstaan. Yanneer de eerst overwegend axiaal 
gerichte interne stromen het membraan moeten passeren als 
radiele stromen, ontstaat een grote discontinuïteit in de 
tangentiele component van de stroom aan het binnenoppervlak. 
Deze grote tangen~iele discontinuïteit is equivalent met een 
grote rotatie in J, en dus een sterke bron voor het magneetveld. 

b) De berekeningen van Swinney en Uikswo zijn gedaan op een afstand 
~ = 2 • a, waarin a de straal van de dendriet is. Gezien de 

cylindersymmetrie van het model eist de wet van Ampere dat het 
magneetveld op een afstand j van de z-as, bepaal_! wordt door de 
,door een cirkel met straal J , omsloten stroo~. J& loopt in het 
externe onbegrensde medium. Dat gedeelte van J~~at buiten de 
cirkel met straal j loopt, zal geen bijdrage tot B leveren. 
Kort bij de cel valt de magnitude van het totale magneetveld af 
als 1/~ , in overeenstemming met de wet van Ampere. 
Verder van de cel zal een steeds groter deel van de 
extracellulaire stromen door de cirkel omvat worden. Daar het 
teken van deze bijdrage tegengesteld van teken is, zal het veld 
sterker afvallen als functie van ! , namelijk als 11S1 

Ook in een veldpunt verder weg, zal de bijdrage van de interne 
stromen blijven domineren, met een verschil dat twee ordes 
van grootte bedraagt. 

c) Hoewel de membraanstroom groot is, zal deze nauwelijks een 
veldbijdrage leveren. Dit komt ten eerste doordat de radiele 
component van deze stroom in goed~benadering uniform en 
homogeen is zodat de rotatie van J ontstaat ten gevolge van de 
z-afhankelijkheid in de radiele component. Na de volumeintegratie 
over het membraan blijkt verder dat de magneetveldbijdrage 
evenredig is met de dikte d van het membraan. Dit membraan is 
zeer dun, waardoor de bijdrage nog eens sterk gereduceerd wordt. 
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~e hebben hiermee gevonden dat het magneetveld in een veldpunt 
voornamelijk bepaald wordt door de intracellulaire stromen op het 
binnenoppervlak van het membraan. Alleen de z-component van deze 
stroom levert een bijdrage tot het magneetveld (formule 1.10). De 
gebiedenD en R bestrijken een tijdsduur die een grootte orde heeft 
van 0.1 ms. De tijdsduur die tussen het depolarisatie en het 
repolarisatie ligt is in de grootte orde van 100 ms. 
Met de modelbenadering dat het depolarisatie- en repolarisatiefront 
oneindig dun zijn, is hiermede aangetoond dat in veldpunten die op 
enige cm afstand tot de z-as van de zenuwvezel liggen ( 5 >> a), het 
model van twee stroomdipolen, gelegen binnen de cel op de plaats van 
het depolarisatiefront en het repolarisatiefront, een goed model is 
voor de beschrijving van de bronnen van het magneetveld dat ontstaat 
ten gevolge van de activiteit in die zenuwvezel (Voor de definitie 
van stroomdipool zie formule 1.14). Deze bronnen noemt men doorgaans 
de primaire bronnen, hoewel het in feite secundaire bronnen zijn. In 
het verdere verslag zal ik deze bronnen ook de primaire bronnen 
noemen. 

~annee~ we magneetveld-metingen aan visual evoked responses doen, 
wordt B als functie van de tijd gemeten. ~e zien bij deze metingen 
eerst het veld dat ontstaat ten gevolge van het depolarisatiefront 
en ongeveer 300 ms later het veld dat ontstaat ten gevolge van het 
repolarisatie front. De twee velden zijn ongeveer elkaars 
spiegelbeeld. Dit duidt op de tegengestelde richtingen van de 
stroombron-stroomput paren in het depolarisatie- en repolarisatie
front (zie het intermezzo van paragraaf IV.2) 

Voor electrische metingen wordt voor de primaire bron van de 
hersenactiviteit ook het model van een stroomdipool ïP gehanteerd. 
Ik beperk me nu tot het depolarisatiefront, voor het repolarisatie
front geldt eenzelfde verhaal. De stroomdipool ligt ter plaatse van 
het repolarisatiefront,gericht in axiale richting, en verplaatst 
zich langs de dendriet met een voortplantingssnelheid iÎ. De 
stroomdipool is gedefinieerd als: -p = -lim I · d !.14 

cl. .. O 

waarin, p een eindige waarde heeft en de stroom
dipool voorsteld. 

I de totale stroom d"ie, volgens een rechte 
~lijn, van de bron naar de put loopt. 
d de vector die wijst van put naar bron 

met grootte d, die gelijk is aan de 
afstand tussen bron en put. 

(Voor de afleiding van dit model verwijs ik naar bijlage 1.a). 

~e zien hierin dat het model van de primaire bronnen die 
gehanteerd worden in zowel de simulaties van het magnetische veld 
als van de electrische potentiaal, van hetzelfde type zijn. 
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In de hersenen liggen vele zenuwcellen. De dendrieten ZlJn in de 
cerebrale cortex globaal langs de normaal op het oppervlak gericht 
(zie fig.I.1). 
Ten gevolge van een stimulus zal in de hersenen een cluster van 
cellen geactiveerd worden. Zo'n cluster omvat vele miljoenen 
zenuwcellen die binnen een begrensd gebied in de hersenen liggen. 
De cellen in dit cluster zullen, onderling gecorreleerd, electrisch 
actief zijn. Zo ontstaan voor bijvoorbeeld visuele stimuli, lokaal, 
actieve gebieden in di cerebrale cortex, met een oppervlak in de 
grootte orde van 1 cm . Hierdoor vervalt de aanname dat S >> a. 
Het model van een enkele stroomdipool p als bron is niet meer juist. 

Men gebruikt dan voor de bron het model van een eindig, niet 
gesloten gebied op de cortex, dat belegd is met een homogene 
stroomdipool dichtheid ~ . 

-r = 7:· ê, = -p;A !.15 

waarin, ~ de homogene stroomdipooldichtheid, 
gericht langs de normaal op het 
hersenoppervlak, met grootte ~ en 
richting -t, . .... 

p de totale dipoolsterkte van het 
gebied. 

A het oppervlak van het actieve gebied 
in de cortex. 
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bl De volumestromen en de volumegeleider. 

Het voorwaardse probleem in de magnetische metingen kan 
beschreven worden als: "Gegeven de electrische bronnen, bepaal dan 
het magnetische veld dat je buiten het hoofd zult meten." 

Ter oplossing van dit probleem scheiden we doorgaans de bronnen die 
bijdragen tot het resulterende veld in: _ ..... 
a) De primaire bronnen in het activiteitsgebied jp(r), zie ook deel 

a van deze paragraaf voor een uitgebreide beschouwing. 
b) De volumestomen die buiten het brongebied, in het hoofd lopen. 

Deze volumestromen worden afgekort door~(~). 

Het totale magneetveld ËÎ(r) is de som van de veldbijdragen ten. 
gevolge van primaire en secundaire bronnen. Deze secundaire 
bronnen liggen ter plaatse van de grensvlakken van de 
compartimenten. De secundaire bronnen ontstaan doordat de ohmse 
volumestromen ~(11 afgebogen worden aan de oppervlakken van de 
compartimenten. Deze afbuiging geschiedt doordat deze compartimenten 
een andere geleidbaarheid hebben dan hun omgeving. 
Voor een overgang van gebied I naar gebied II, met verschillende 
en homogene geleidbaarheden, gelden de randvoorwaarden: ... - -div(j) = 0 en rot(E) = 0 , waaruit volgt dat: 

Continuïteit van de normaal
component van de stroom. 

Brekingswet voor j t-, waarin j t 
de tangentiele component van 
de volumestroom op het opper
vlak is. 

Het andere woorden, het blijkt dat de tangentiele component van de 
volumestroom aan het grensoppervlak van een inhomogeniteit wordt 
afgebogen. 

Voor de totale stroomdichtheid TtCr1 geldt: 

!.16 

Is de bron geplaatst in een oneindige, homogene volumegeleider, dan 
geldt voor het magneetveld in r: 

icrJ = ;;J T,c~J x~ (1~~i!, 1 ) cM~' r.11 
v' 

De bijdrage van de volumestromen tot het magneetveld, in het 
oneindige medium is gelijk nul, hetgeen ook eenvoudig volgt uit 
symmetrie beschouwingen (ref./23/). 
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tJe hebben bij het hoofd echl.cr te maken met een eindige anisotrope 
en inhomogene volumegeleider. 
Wij beperken ons tot een zogenaamd compartimentr·nmo,lr· 1 v<~n het 
hoofd, hetgeen betekent dat het bestaat uit ~·en eindig aantal 
compartimenten met isotrope en homogene maar wel verschillende 
geleidbaarheden. Bij een dergelijke volumegeleider geldt voor het 
magneetveld in het veldpunt r: 

'5[ï<). ~J j,L~)x ,_..6?1-#•t)J..v'- ~ {-ötr., J v't(>t') ~ óht) x.N\:• ~L I .18 
v' sl 

waarin, St het oppervlak dat het i-de compar
timent omsluit. 

il~ de normaal op dit oppervlak. 
b~~ de geleidbaarheid in het i-de 

compartiment minus de geleidbaarheid 
erbuiten. 

V;. (r') d·e potentiaal op het i -de ol)per
vlak st ter plaatse r'. 

(Voor een afleiding van de formules !.17 en !.18, zie bijlage 1.b). 

Voor de primaire bron kunnen we als model de stroomdipool kiezen --(zie deel a van deze 
ontstaat ten gevolge 
(zie bijlage 1.c) 

- ... a,cr) 

paragraaf). Voor het magneetveld Bp(r) dat 
van een stroomdipool p, gelegen in r'. geldt: 

!.19 

tJe zien in formule !.18 dat de secundaire bronbijdrage ter plaatse 
van het grensvlak St, equivalent is met het magneetveld dat ontstaat 
ten gevolge van een stroomdipoolbelegging ~~(r') op dat i-de 
oppervlak waarvoor geldt: 

!.20 

Deze dipoolbelegging op S~ noemen we de secundaire bronnen. 
tJe kunnen voor het totaal resulterende magneetv·eld schrijven: 

!.21 
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Voor enkele eenvoudige configuraties van de volumegeleider zijn de 
bijdragen tot het magneetveld van de primaire en de secundaire 
bronnen eenvoudig te berekenen (ref./23/). 

!) Voor een lichaam, met axiale symmetrie, geldt voor een 
stroomdipool gericht langs die symmetrie-as dat het -- -resulterende totale magneetveld B(r) = 0 . 

I!) Bijgevolg geldt dus ook voor een volumegeleider, die opgebouwd 
is uit concentrisch gelegen bolschillen, dat het resulterende 
magneetveld dat ontstaat ten gevolge van een radiele gerichte 
stroomdipool, gelijk nü1 is. 

_. 
III) Voor de normaalcomponent van het magneetveld B ten gevolge 

van een willekeurig geÖrienteerde stroomdipool, gelegen in een 
volumegeleider zoals beschreven is in II, geldt dat deze alleen 
bepaald wordt door de primaire bron(nen). Dit volgt direct uit 
formule 1~18. Voor de secundaire bijdrage tot de normaalcompo
nent van B levert het ~tproduct uit nt~n !.18 met de bovenbe
schreven configuratie nul op. 

Het hoofd is in eerste orde benadering een bolvormige volumegeleider 
waarin de diverse compartimenten liggen. Zou het hoofd plus 
compartimenten exact beschreven worden door concentrisch gelegen 
bolschillen, dan levert een radieel gerichte dipool dus tÎC11 = 0. 
Voor elke anders gerichte dipool wordt de normaalcomponent van ÏÎ(f) 
in deze configuratie alleen bepaald door de primaire bronnen. 
Een compartimentenmodel van het hoofd dat qua vorm meer bij de 
realiteit aansluit, zal hiervan afwijken doordat het stroomlijnen
patroon binnen de volumegeleider anders zal zijn, en bijgevolg ook 
de verdeling van de secundaire bronnen op de oppervlakken S~ . 
Het resulterende magneetveld zal in geval II ongelijk nul worden, en 
de normaalcomponent van B.I)C.c...(r) in geval III wordt ook ongelijk Ö. 

In formule !.18 kunnen we zien dat deze invloed-groot is wanneer: 

a) n· (.. 

c) lr-r'l 

sterker afwijkt van de richting van de normaal op een 
boloppervlak. 
groot is' dat wil zeggen wanneer de ·geleidbaarheid 
van het compartiment veel afwijkt van zijn omgeving. 
klein is, dat wil zeggen wanneer de afwijking van het 
boloppervlak, dicht bij het veldpunt ligt waar het 
magneetveld berekend wordt. 
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Intermezzo 

Dicht bij de bron zal de normaalcomponent van het magneetveld 
vrijwel gelijk zijn aan de component van het magneetveld die we 
tijdens experimenten meten (zie fig. IV.6.a en b). De secundaire 
bronnen hebben in de ideale situatie (configuratie in voorbeeld II) 
geen invloed op het gemeten magneetveld. In de realiteit bevindt 
zich echter op het achterhoofd in de buurt van het inion aan de 
binnenkant van de schedel een scherpe uitstulping van het bot. Deze 
uitstulping bevindt zich in de buurt van het visuele deel van de 
cortex. 
Ter plaatse van deze uitstulping zal respectievelijk ÏÎi sterk 
afwijken van de normaal op het boloppervlak,~~~ groot zijn en voor 
de visual évoked responses lr-r'l klein zijn. Het is dus zeer· 
interessant om de bijdragen van de secundaire bronnen tot het 
magneetveld te berekenen. Hiertoe dienen we echter eerst de echte 
vorm van het hoofd en de vorm van de diverse"compartimenten in kaart 
te brengen (zie hoofdstuk III : "De reconstructie van het hoofd"). 
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!.3 Diverse methoden voor magneetveldberekeningen. 

Uanneer we het magneetveld buiten een inhomogene volumegeleider 
willen berekenen, dienen we rekening te houden met de primaire 
bronnen en met de ohmse volumestromen die binnen de volumegeleider 
lopen. (Zie paragraaf 1.2). In een bijlage van de vorige paragraaf 
werd met behulp van de stelling van Green afgeleid dat de afbuiging 
van de volumestromen beschreven kan worden door de oppervlakken van 
de inhomogeniteiten te beleggen met secundaire bronnen. 

Bij zeer eenvoudige configuraties van de volumegeleider en de 
compartimenten kan de uitdrukking voor B(r) analytisch berekend 
worden. Voor meer ingewikkelde configuraties moet het oppervlak 
gediscretiseerd worden, en wordt de uitdrukking voor B(r) met behulp 
van een numeriek algoritme benaderd. Deze twee oplossingsmethoden 
heten respectievelijk de analytische en de discrete Greense methode. 
Een andere mogelijkheid om het magneetveld te bepalen gebeurt door 
een 'Tank-model' te maken, waarin je door middel van zoutoplossingen 
met verschillendea-'s en configuraties, de vorm van het hoofd en 
zijn compartimenten nabootst. Het magneetveld wordt bij deze methode 
daadwerkelijk gemeten. Het probleem bij deze methode is echter dat 
het zeer moeilijk, dan wel onmogelijk is om een goede stroomdipool 
na te bootsen: aan- en afvoerdraden leveren ook, ongewenste, 
bijdragen tot het magneetveld. 
Tenslotte zijn er nog de finite differences- en finite elements
methoden. De finite differences methode maakt bijvoorbeeld gebruik 
van een nabootsing van de volumegeleider door middel van een 
LRC-netwerk waarin je ergens binnen dat netwerk een signaal aanbiedt 
dat de bron voorstelt. Dit signaal wordt voortgeleid binnen het 
LRC-netwerk. De waarde van de potentiaal in een knooppunt van het 
netwerk bepaalt de veldsterkte in een met dat knooppunt equivalent 
punt in of buiten de volumegeleider. 
In een consumenten-rapport, gemaakt door A. van Oosterom, worden de 
diverse methoden belicht voor het potentiaalprobleem in 3 dimensies-. 

analytisch 
Green 

discreet 
Green 

tank model 

fini te 
differences 

fini te 
€'lernents 

homogeen inhomogeen aniso- model- matrix ijlheid 
tropie modi- grootte matrix 

math. willek. rnath. willek. na te fica-
vorm vorm vor:r. vorm bootsen, ties 

+ - + - - + n.v,t. n.v.t 

+ + + + - + -{2dim.) p:evuld groot 

+ + + + - - n.v.t. n.v.t. 

+ + + + + + 
(3 di"l.) 

ijl 
ze~oot 

(3 .. j 

+ + + + - + 
al:-:-:,, 

i.:l zeer 
[TOOt 

Tabel I.l Consumentenrapport van de diverse methoden 
voor de oplossing van het Potentiaalprobleem 
in 3 dimensies (A. van Oosterom, 26-02-1983). 
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1.4 Simulaties met behulp van de driehoek5belegging. 

Op de T.H. Twente bestaan computerprogramma's die gebaseerd zijn op 
de discrete en analytische Greense oplossingsmethoden. Voor het 
gebruik van de discrete Greense methode, worden de oppervlakken van 
de volumegeleider en de compartimenten beschreven door middel van 
een belegging van driehoeken op die oppervlakken. 

Zoals we in se voorgaande paragraaf hebben afgeleid, geldt voor het 
magneetveld B(r) in het veldpunt r buiten een inhomogene 
volumegeleider waarbinnen zich K gesloten compartimenten bevinden: 
- ""'·{f.,.. - t~-ïi'J IC. c- ;f!J 
f>(Jö)•-;;'i" v'jp(...:)xpr.:ii.'l• d...v'- j;, ~IT"-J 1/R._(iî')I~~"'IJ xM.-'tcA.S~} I.22 

5"" 
In deze uitdrukking staat ook de electrische potentiaal V~(r'), in 
een punt r' op eeh oppervlak S'. Uè dienen, om het magneetveld te 
kunnen berekenen, ook het potentiaalprobleem op te lossen. 
Voor de potentiaal V(-;") in het punt r" op e~n van de begrenzende 
oppervlakken binnen de volumegeleider (ook op het buitenoppervlak 
van de volumegeleider), geldt: 

...l_ [f ~ •, ~ 1 : J 0 {::t" -~') ~ I l 
V(~~). ~trr 

11
,J,("' }•l"i"-it'll .ut- .l;i .:>G"~ s% V%.("') p~•-"'.'ll • !'A. .i, c:#..S -'t j I. 23 

waarin, t"· het veldpunt waar de potentiaal 
berekend wordt. 

ëf de gemiddelde waarde van de geleid
baarheid binnen en buiten het 
compartiment waarop r" ligt. 

De uitdrukkingen voor BC1J en V(r") kunnen voor zeer eenvoudige 
configuraties van de volumegeleider en zijn compartimenten 
analytisch berekend worden. Voor meer gecompliceerde configuraties 
dienen de integralen in beide uitdrukkingen benaderd te worden met 
behulp van een numeriek algoritme. Uanneer de bron voorgesteld wordt 
door een open oppervlakje belegd met een homogene stroomdipool
~ichtheid, dan gaan de volumeintegralen in de uitdrukkingen voor 
B en V over in respectievelijk een integraal over de randkromme van 
het brongebied en een ruimtehoekbepaling van het brongebied. Beide 
zijn zeer eenvoudig te discretiseren en te berekenen. 
De oppervlakteintegralen worden benaderd door elk oppervlak te 
beleggen met driehoeken. De potentiaal op iedere driehoek wordt 
constant verondersteld en krijgt de waarde die de potentiaal heeft 
in het zwaartepunt. De oppervlakteintegraal over zo'n driehoek 
blijkt neer te komen op de bepaling van de ruimtehoek waaronder 
de driehoek vanuit r" gezien wordt. 
Deze driehoeksbeleggingsmethode levert zo de mogelijkheid om het 
magneetveld B(r) buiten de volumegeleider te benaderen. Deze 
benadering wordt beter naarmate de oppervlakjes van de driehoeken 
kleiner worden, dus hoe meer driehoeken er op een oppervlak gekozen 
worden. 
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Beschouwen we achtereenvolgens de oplossingsmethode voor de 
potentiaal en het magneetveld: 

al De potentiaal. 

Ue kiezen als bron van de electrische activiteit een open 
oppervlakje s;, dat belegd is met een homogene stroomdipooldichtheid ..... 
~ waarvoor geldt: 

-'C = 
-11. 

't" . e' , I.24 

. ~. waann, e, de normaal op het oppervlak Sr , zie 
ook paragraaf !.2, formule I.15 

De oriroaire bijdrage tot de potentiaal wordt gegeven door: 

I (_" -·~ V ( ... ") - ...1.-"'f. --'t. _, c' 
V rm - &t1f'"B'" I 1:' "IH."-.'i.'f • ~, ~.->1' 

Sp 
De integraal Jl(r) over het oppervlak S' gegeven door: 

I.25 

r CJt-"-'J ~ ...l ~· 
..n.. ctJ = J~, I ït-Jt'l) • 12." ~ I.26 

is juist de ruimtehoek waaronder S' vanuit een punt rgezien 
Het deze wetenschap kunnen we formule I.25 herschrijven als: 

v ... ct") ..!_ f I" : ~1r? • I 

.s, 
I -c-. .n., l ~H) 

r . c:LSt, :11 ~..-n- a=r I. 21 

wordt. 

hetgeen betekend dat de bepaling van de primaire bronbijdrage 
neerkomt op het berekenen van een ruimtehoek. Hoe de ruimtehoek 
berekend wordt vindt u in bijlage 1.d . 
In formule !.23 zien we dat het voor de secundaire bijdrage tot 
V(r") mogelijk is, dat r' gelijk wordt aan r" . Er treedt dan een 
schijnbare discontinuïteit op in de integrand van formule I.23 . 
Een nadere beschouwing van het probleem (ref./4/ en ref./21/), 
levert dat deze discontinuïteit is op te heffen. Voor de potentiaal 
in een punt r" op het oppervlak q geldt: 

V'J' {~') • 1/p(~")- ~~ä"'" · [ 1_ ~!1"4& J V-'(Ï:') ..st~ -T A(J,. J V,.(~') q.S['JI l !. 28 -i.st Ll ' 1{~'\ J • -1.,1.,.. .,.a_ s,.-AS >t 1 

waarin, V4-(r") de potentiaal in het veldpunt r 
op het q-de ·oppervlak. 

v,ct") de primaire bijdrage tot de 
potentiaal in f"(zie form. I.15). 

A<r"Jl. de geleidbaarheid binnen S.f.. minus 
de geleidbaarheid juist buiten Si. 

ëfo/ de gemiddelde geleidbaarheid (zie 
bijlage 1.b). 

~S'(r") een infinitesimaal gebiedje op het 
i-de oppervlak, kort bij het punt 
r" waar de potentiaal berekend 
wordt. 
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Om het potentiaal--probleem op te lossen discretiseren we de 
oppervlakken S~door middel van een belegging van driehoeken op elk 
oppervlak. Deze driehoeken tesamen vormen dan een discrete 
benadering van de oppervlakken van de compartimenten en de 
volumegeleider. De potentiaal op elke driehoek wordt constant 
verondersteld (deze benadering mag wanneer elke driehoek maar klein 
genoeg is). De waarde die aan de potentiaal wordt toegekend, is 
gelijk aan de potentiaal in het zwaartepunt van die driehoek. In 
deze benadering geldt voor de potentiaal in een punt m op het 
oppervlak q: 

waarin, 

11. L. ü 
- lf~&:.. i_ AG'"41. LV iJ .n."' I. 29 .... v.. .. , .(::1 
~ !IM,Il•'lo' 

Jlf•de ruimtehoek waaronder het bronge-
atbied vanuit m gezien wordt . 

...o.:;.: de ruimtehoek waaronder driehoek 1 op 
het k-de oppervlak vanuit m gezien 
wordt. · 

Vit De potentiaal in het zwaartepunt van 
driehoek 1 op het oppervlak k. 

Deze uitdrukking voor V~ is kor ter te schrijven als: 

In matrix-notatie: 

V 

K. /,. ~ 
v.., ... + L f_ b ~ V .QI.R. 

.4L ... , t... qt ~ 
I.30 

waar in, b w. = 6 0'"• ·_st:", 
.... 'frl11 

(k,l) -;; (q,m) 

g + B 

waarin, 

b~= 0 
~ 

V 

g een kolom bevattende 
V een kolom bevattende 

I.31 

de elementen V,_ 
de elementen V u 

B een 2 dimensionale matrix met de 
elementen b t; 

De oplossing van dit probleem is niet rechttoe-rechtaan te vinden. 
Fysisch heb je te maken met een potentiaalprobleem waarbjj de 
potentiaal op een arbitraire constante na bepaald is. De potentiaal 
moet ergens nul gekozen worden. In de lineaire algebra wordt dit 
singulariteits-probleem opgelost door matrix-deflatie toe te passen 
(zie bijlage l.i). Het stelsel lineaire vergelijkingen dat na deze 
deflatie ontstaat is iteratief op te lossen en levert een benadering 
voor de potentiaalverdeling op de oppervlakken van de compartimenten 

. en de volumegeleider. 
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bl Het magneetveld. 

Bij een gegeven bron (oppervlak Sp met belegging 
geldt voor de primaire bijdrage tot het magneetveld: 

- ~ .Mol _, '(~) I 

Bp(r J = 'iif"1~ t"·.e.p x ~ l1"-'f'l ~P I.32 

De wet van Stokes voor een scalarveld hierop toepassend, 
voor de primaire bijdrage tot het magneetveld: 

levert dit 

~, ~ 

a,Cr) = ~~ ,-r·~r'l • '7.-: J, l~r'l 
Kp K~ 

I.33 

Voor de secundaire bijdrage tot het magneetveld geldt: 

- ~ L"" J -· r-r' - , a ... crJ =-~t". Acr.-. v_.t"J 1 ,_-r·1 ~xn~cl5.._ ~ ..... c.' .... 
""~ 

I.34 

Beleggen we de oppervlakken wederom met driehoeken, dan geldt voor 
de discrete benadering van de primaire bijdrage B~Crl : 

p f. - . 
B*p(r) - ""'"'• 't"' L ~.,- PL - .,r (;; 1 ~ _ u•t;. ,~ •. )\ I.35 

waarin, Pt een punt op de randkromme van het 
brongebied. Deze punten doorlopen bij 
toenemende waarden van i de randkromme 
in een positieve richting horende bij 
een rechtse schroefmet de normaal. Er 
liggen P + 1 punten op de randkromme. 

Voor de berekening va~ de secundaire bijdrage wordt de 
oppervlakteintegraal I~r) over het oppervlak van elke driehoek T 
gedefinieerd als: 

r· ... ,) 
!Ter) = J v...._(;('J ,~:;.,.~x ,;;;~d.,.. r.3s 

T .... 
Deze integraal wordt benadert door r;(r): 

• tan ct. is 
tan*oe. = 
tan • oe. = 
met I = 

I.37 

-waarin, V~ de potentiaal in het zwaartepunt r~ 

gedefinieerd 
tan oe. ' 

{ 

tanCf- ~), { 
0.08 

als: 

van de driehoekT. 
cc.. de hoek tussen r en r ~ . 
.nT de ruimtehoek waaronder de driehoek T 

vanuit r gezien wordt. 
e,.. de eenheidsvector in de richting van 

het uitwendig product (r - r.,.) x. n~ 

0 < = o(. <= T/2 - t A 11"/2 - J <= o(. < 1T' 
'1r/2 - ~ < 0(..< 'lr/2 + f } , 
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De fout die gemaakt wordt door het uitproduct te benaderen zoals op 
de voorgaande bladzijde is beschreven, is kleiner dan 1 procent. Bij 
te grote waarden van de ruimtehoek Ar kun je niet meer veronderstel
len dat tan~~constant is over dit oppervlak. De driehoek wordt dan 
in vier gelijkvormige driehoeken onderverdeeld. Dit gebeurt zolang 
totdat .AT<= ..n. 'WI.-..t. ..n""..,JJ.eef t een ondergrens die bepaald wordt 
door de geheugenplaats die beschikbaar is op de DEC-10 computer. 

-In het kort is hier beschreven hoe het magneetveld B('r) in een 
veldpunt buiten de volumegeleider berekend wordt. Voor een meer 
volledig verhaal verwijs ik naar ref./14/,/21/ en /31/. 
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II Acquisitie van data en meetwaarden. 

II.1 Inleiding. 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe ik aan de data en 
meetwaarden ben gekomen die nodig zijn om de simulatieberekeningen 
uit te kunnen voeren. 
Voor deze simulatieberekeningen heb je een realistisch gevormd 
hoofd nodig met daarin de vorm en de plaats van de compartimenten 
binnen het hoofd. 

Om dit realistisch compartimentenmodel van het hoofd samen te 
kunnen stellen heb ik transversale coupes door het hoofd laten· 
maken. Die coupes omvatten het gebied van de kruin tot de hals van 
een proefpersoon, waarbij de afstand tussen elke coupe ongeveer 
10 mm bedroeg (zie fig.III.l). Aan de hand van de afbeeldingen van 
deze coupes was het mogelijk om het hoofd en zijn compartimenten 
te reconstrueren. Een eerste set coupes (die een niet zo groot 
gebied van het hoofd bestreek), is gemaakt met behulp van de 
Computed Tomography (CT) ook wel Reconstructed Tomography genoemd. 
Coupes van het gehele gebied zijn gemaakt met Nuclear Hagnetic 
Resonance (NMR) Imaging-technieken. 
Beide technieken zullen in paragraag II.2 besproken worden. 

Om simulatieberekeningen te doen, moeten niet alleen de vorm en 
plaats van de compartimenten bekend zijn, maar ook de 
geleidingsvermogens a- van de betreffende weefsels. In paragraaf 
II.3 wordt verslag gedaan van de literatuurstudie die uitgevoerd 
is om deze Ci's te vinden. 
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II.2 Computed Tomography en Nuclear Hagnetic Reson§nce. 

Met behulp van zowel CT- als ook NMR- technieken is het 
mogelijk om van levend weefsel dunne, schijfvormige afbeeldingen 
(coupes) te maken, en dus ook van het hoofd. Op de 
gereconstrueerde plaatjes zijn in die coupes de verschillende 
weefsels te onderscheiden die zich binnen het hoofd bevinden. 
Hiervolgend worden de basisprincipes van beide technieken 
besproken. 

a) Computed TomograDhy CCTJ. 

Bij CT-technieken treedt de rentgenstraling slechts het 
object binnen in de dunne laag die onderzocht wordt. (fig. II.1.a) 
Door de bron S en de detector D volgens r te verplaatsen kun je 
vele bundel-projecties maken. (De bundel-projectie wordt gedefi
nieerd in formule !1.2). Zijn er genoeg projeèties gemaakt, 
(zie fig.II.l b), dan kan de verdeling van de lineaire uitdovings
coefficienten (~) binnen het object berekend worden. 

(a) 

Fig.II.1 Computed Tomography. 
a) S is de source, D de detector van de 

rontgenstraling. 
b) Een typisch scan-patroon bestaat uit 

lineaire translaties vanS en D, gemaakt 
onder verschillende hoeken ~ . 
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Theoretische achtergrond 

Een maat voor de lineaire uitdovingscoefficient ""- van een 
weefsel is de zogenaamde Hounsfield (H)-waarde, die gedefinieerd 
is als: 

H = ( "'~.:..c:~ ) " 1000 II.1 

Door deze definitie is H(water) = 0 en H(gas) = -1000 . 
Voor het botweefsel geldt H(bot) ~ 1000 . 
Let op: 
Hen~ worden niet bepaald door de massadichtheid, maar hangen af 
van de electrenendichtheid en het atoomnummer van de materie. 
Het gaat hierbij namelijk om de uitdoving van de rentgenstraling 
in materie. 
In het algemeen zullen Jt(water) en /f. (weefsel) een verschillende 
afhankelijkheid hebben voor de fotonenenergie E van de rontgen
straling. Bijgevolg zal H(weefsel) een functie ZlJn van E. 
Vanwege deze afhankelijkheid wordt een CT-scqpner geijkt voor de 
Hounsfield waarde van water. (Zie tabel III.1) 

De meest gebruikte reconstructiemethode is de 'Back-Projection 
methode'. De theoretische achtergrond van deze methode zal ik hier 
beschrijven, voor een meer volledig verhaal verwijs ik naar 
ref./6/. 
Een xy-coordinatenstelsel (zie fig.II.2) beschrijft de punten in 
de onderzochte laag. De rentgenbundel wordt beschreven in het 
rs-coordinatenstelsel dat geroteerd is met eenzelfde hoek ~ als 
de rentgenbundel maakt met de y-as. Elke bundel wordt dus 
beschreven door de coordinaten (r.~). waarin r de afstand tot de 
oorsprong, en~ de hoek met dey-as. 

Fig. II.2 Coordinatenstelsels. Punten in het object 
worden beschreven in een vast xy-stelsel. 
De bundels worden beschreven met de coordinaten 
(r,oL). s bepaalt de afstand tot de detector. 
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De bundelprojectie p is gedefinieerd als 

p(r,oc.) = [ ;c..(x,y) ds. II.2 
.", 

waarin,~ (x,y) de lineaire uitdovingsfunctie in het 
xy-vlak. 

s een maat voor de afstand tot de 
detector 

Voor een mono-energetische rontgenbundel is p evenredig met de 
logaritme van de in D gededecteerde bundelintensiteit. Voor zo'n 
bundel geldt: 

I( r , s) = I 0 • exp [ -J /t (x, y) ds ] II.3 

waarin, I 0 de intrinsieke bundelintensiteit ter 
plaatse van de souree S. 

Uit II.2 en II.3 volgt 

p(r,oc.) = -ln(III 0 ) II.4 

Een complete set van p(r.~). dat wil zeggen een dataset van 
projecties die het geheel te onderzoeken gebied omvatten, 
-d/2 <= r <= d/2, (fig. II.2) heet een profiel. 

~(x,y) is een continue twee-dimensionale functie, en er ZlJn 
oneindig veel projecties nodig voor de reconstructie van~ (x,y). 
De reconstructie wordt in dat geval uitgevoerd met behulp van de 
tweedimensionale Fouriertransformatie (zie bijlage l.e). In de 
praktijk zal er enkel voor een eindig aantal projecties bemonsterd 
worden en zal;.. (x, y) slechts voor een eindig aantal punten 
berekend worden (op onderlinge afstand w). Voor de reconstructie 
zal niet de continue Fouriertransformatie, maar de discrete 
Fouriertransformatie gebruikt worden. 
Stel dat het object beperkt is tot een cirkelvormig gebied met 
diameter d, en het beeld gereconstrueerd is in een vierkant 
rooster waarvan de punten in het rooster op een onderlinge afstand 
w liggen, dan liggen er N = d/w punten op de diameter. Elk 
vierkant elementje van het oppervlak heet een 'pixel' (picture 
element), en heeft een lengte w. d is de dikte. van een coupe enG 
zijn de grijswaarden die te onderscheiden zijn in het zwart-wit 
plaatje van een gereconstrueerde coupe. 
Enkele gegevens betreffende de gebruikte Philips CT-scanner: 

N = 256 
w = 0.783 mm 
d = 9.3 mm 
G = H + 1000 , { G ~: N f 0 < = G < = 4095 } 
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b J Nu cl ear !1agne tic Re sananee I ma ging CN!1R). 

Een relatief nieuwe toepassing van kernspinresonantie (NMR), 
is het maken van afbeeldingen van levend weefsel. Het gaat hierbij 
vrijwel steeds om resonantie van de spins van de protonen in de 
kern. 

Deze zijn de favoriete kernen omdat ze in organisch weefsel in 
hoge concentraties voorkomen, en omdat ze een grote gyromag
netische verhouding hebben. Wanneer-een object, bijvoorbeeld een 
fles water zich in een magneetveld B0 bevindt, dan is er een 
zwakke paramagnetische kernspinmagnetisatie M (zie bijlage l.j): 

waarin, 

II.S 

Jt de magnetische volumesusceptibiliteit van 
_ de protonen (1 H, kernspin j = 1/2). 
M de vectorsom, per volumeeenheid, van de 

individuele magnetiscne dipoolmomenten van 
de protonen. 

_. 
Brengt men deze dipoolmomenten uit evenwicht, zodat Meen hoek 

..... - -maakt met B0 , dan zalM gaan precederen om Bo ('vrije precessie') 
met een fre!Luentie ~/21r . Deze frequentie is evenredig met de 
magné.tude I B .I (zie bij lage 1. j), zodat: 

II.6 

waarin, ~ de gyromagnetische verhouding 

De magnetisatie wordt doorgaans ul.t evenwicht gebracht met behulp 
van een hoogfrequent magneetveld B1 • Er treedt een resonantiever
schijnsel op als de frequentie van t 1 gelijk is aan de frequentie 
van de vrije precessie. Voor proton-NMR in water en in de vloeiba
re materie van het weefsels, is bij een magnitude van het 
magneetveld van 0.141 T de vrije precessiefrequentie 6 MHz. Het .... . 
hoogfrequent magneetveld 84 wordt daarom 1n ons geval afgestemd op 
de 6 MHz van deze vrije precessiefrequentie. 

De kernspinresonantie van de protonen in de vloeibare materie van 
het menselijk lichaam heeft een lijnbreedte van slechts enkele Hz, 
mits B0 voldoende homogeen is. Daardoor geldt met behoorlijk grote 
precisie dat de resonantiefrequentie vY /21r recht evenredig is 
met IËÎ.I. Alle methoden van spinbeeldvorming hebben gemeen dat men 
1~.\ een bekende inhomogeniteit geeft, waarbij de meeste methoden 
gebruik maken van een homogene gradient in IB.I. Deze gradient is 
een vectorgrootheid waarvan de grootte en de richting in de tijd 
kan worden gevarieerd. (In de rest van deze paragraaf wordt kort 
geschetst hoe het experiment wordt uitgevoerd. Voor een 
diepgaander betoog verwijs ik naar ref./18/). 
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Het orincipe van de twee-dimensionale reconstructie: 
Voor de eenvoud veronderstellen we dat het object tweedimensio
naal is (bv. een 0.5 cm dikke laag geprojecteerd op een xy-vlak 
zoals dat in fig.· II.2 schematisch is voorgesteld) . .Men legt een 
gradient aan in een richting Ü, in het xy-vlak, en daarbij meet 
men na exitatie het frequentiespectrum van de magnetisatie H. 
Dit spectrum is, zoals later nader toegelicht zal worden, een 
!-dimensionale projectie van de protonenconcentratie ~ (x,y). Door 
deze meting te doen bij vele richtingen û, kan men een functie 
~ (x,y) reconstrueren uit de verzamelde data. Het principe van de 
reconstructie gebeurt analoog met de reconstructie van~(x,y) van 
de CT-scans (zie bijlage l.e). 
De uitvoering van het experiment gaat als volgt: 
Het experiment wordt gewoonlijk uitgevoerd met puls-NMR. Er wordt 
bijvoorbeeld een magneetveld 80 = 0.141 T gebruikt, dat in eerste 
instantie homogeen is tot op 10-~. B0 • De resonantiefrequenties 
liggen dan bij de 6 MHz .!!let e!_n precisie van 60 Hz. Er wordt · 
vervolgens een gradient G in Bo aangebracht in een willekeurige 
richting û in de ruimte 

- ~ -G = 'lB. I c. u II. 7 

We kiezen hier de richting~in het xy-vlak. De grootte van de 
gradient kan bijvoorbeeld \ G l = 7 • 10-"' T/m zijn, zodat de 
frequentie in de richting van û verloopt met : 

('i /21T') • IGI = 0.3 kHz/cm II .8 

Men exiteert nu met een korte krachtige breedbandige zendpuls de 
spins van de gehele laag. De paramagnetische magnetisatie M van de 
spins, voert hierna overal in de laag een vrije precessiebeweging 
uit, waarvan de frequentie gedicteerd wordt door de lokaal 
heersende waarde van de magnitude van het magneetveld. 
De inductiespanning die ontstaat ten gevolge van de precessie van ... 
M wordt opgevangen in de NHR-spoel die rondom het object is 
aangebracht. Bij een object diameter van 20 cm liggen de 
frequenties in een interval van 6 kHz rondom de-frequentie van 
6 MHz. Na demodulatie en digitalisatie van dit signaal kan, met 
behulp van complexe Fouriertransformatie, op een referentie 
tijdstip t = 0 s, de grootte van H bepaald worden. In aanwezigheid 
van een gradient G in een richting u die met d'e y-as een hoek()(. 
maakt, zullen alle spins die eenzelfde coordinaat u0 hebben ~en 
signaal geven met dezelfde relatieve frequentie ( ~ /21r') ·I G \·u o 

ten opzichte van de draagfrequentie van 6 .MHz. Het spectrum p~(u) 
van het ~ignaal is met andere woorden een 1-D projectie van de 2-D 
functie M(x,y) op de richting û. Door dergelijke 1-D projec- ties 
bij een groot aantal hoeken te meten, kan men na reconstruc- tie 
M(x,y) vinden. De functie rfcx,y) kan men beschouwen als een maat 
voor de protonenconcentratie ~ (x,y). 

De gegevens van de gebruikte P~ilips NMR scan-plaatjes: 

N = 128 
w = 3.125 mm 
d = 10 mm 
{ GE N I 0 < = G <:: 4095 } 
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II.3 De soortelijke weerstand f van diverse weefsels. 

In tabel II.l wordt een overzicht gegeven van de soortelijke 
weerstanden g van diverse weefsels. Deze tabel is gemaakt aan de 
hand van een literatuuronderzoek. Zoals uit de tabel blijkt, zijn 
er geen eenluidende waarden voor de $ 's te geven. In de simula
ties zal ik daarom uitgaan van gemiddelde waarden van de ~ 's en 
deze in ieder compartiment homogeen en isotroop veronderstellen. 

/7/ 
.stem 

/10/ 
Jl.cm 

/11/ 
...slem 

/17/ 
.J1.,cm 

/19/ 
,.Slem 

/29/ 
41.cm 13't/ 

..ncm 

Huid ............. 217 ...... ···303 ..... ···· 289 ··
1
·)· • · ··~huid =g'o..&l

90 
... ···~huid=~"""* .. 222 ··· ········ 

I~ 17760 .•• 2000 S) Botweefsel ....... 17200 .... ···23810····· .. ·16000 ....... ·~bot ............. ~bot ··· · 

Cerebro ~ - ) 
Spinale ......... 72 ........... 100 ........ 64-65,2 .. ··· · ~ CSF : ~U/So ·· ··· ~CSF '" M4_4S' ..... ··•· .... 60 5 
vloeistof 

Hersenweefsel ... 217 ......... 303 ......... 202 - 957 ~; ...... ~ H',/ ,. 8t-~tj80 .. · · ·JJ HW = ~"""/s- · ·· 222 ·• · · • · · .. ·· · • 

Cortex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 202 - 957 . . . . .............................. · . · · · · · · .... 220 5) 

Witte stof ................... 202- 321 
2
)_.. . . . . . . . . . . . . . . ................... 330 5) 

:~~Î~~js · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · 275 S) 

bloed ...... . .. -131.2- 230.9 

' ' . 131 - 5 30 oog ..... 

vetweefsel ..................... 2180 

vetweefsel.. . . .................. 1100 - 5000 
6) 

skeletspier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 - 245 3) 

skeletspier . . 675 4 ) 

skeletspier ................ · .. · 81 - 120 G) 

1) Laagfrequente meting. 
2) Gemeten bij een konijn. 
3) Gemeten langs de longtitudinale as van 

het weefsel. 
4) Gemeten transversaal op de lengte-as. 
5) Gemeten bij ·~en kat. 
6) Autopsie materiaal. 

Tabel II.1 Ovct.,.i.cht van de soortelijke weerstanden 
van diverse weefsels. 

In tabel II.l ZLJn vaak de grenzen aangegeven Mlartussen de 
gevonden S 's liggen. Deze variaties treden op doordat er onder 
verschillende condities metingen gedaan zijn (bv. bij verschil
lende frequenties, temperatuur of electrodeconfiguraties). 
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liL De recon?tructie van h~t.hoofd. 

III.1 Inleiding. 

Zoiils u in paragraaf !.4 heeft gezien, hebben we voor de 
driehoeksbeleggings-simulatieberekeningen van het magneetveld 
buiten een volumegeleider nodig: 
a) De plaats en de vorm van de primaire bron. 
b) De plaats en de vorm van de verschillende compartimenten. 

29 

c) De geleidbaarheden van de verschillende compartimenten. 
Zoals aangetoond in I.4, is die beschrijving van plaats en vorm 
gediscretiseerd. Deze discretisatie wordt gevonden door een 
aantal punten op zo'n oppervlak met elkaar te verbinden tot een 
oppervlak beschrijvend stelsel van driehoeken (de driehoeks
belegging). 
In dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe ik tot de driehoeks
belegging van het hoofd plus comp;trtimenten ben gekomen. Ik heb 
hiertoe gebruik gemaakt van CT en NMR-technieken (zie par<Jgraaf 
I I. 2). Het is met deze techni c~ken mogelijk om transversale coupes 
door het hoofd te maken (zie fig. III.1) De digitaal opgeslagen 
afbeeldingen van de coupes zijn zodanig bewerkt dat het mogelijk 
werd de compartimenten (huid, schedel, Cerebro Spinale vloeistof 
en hersenweefsel) van elkaar te scheiden en afzonderlijk te 
Projecteren op een videoscherm. Uit deze afbeeldingen konden 
vervolgens de contouren van de begrenzende oppervlakken 
gedetecteerd worden. Op deze contouren werden discrete punten 
gekozen (die de hoekpunten van de driehoeken vormen). Tesamen met 
punten gelegen op andere coupes van datzelfde compartiment vormen 
ze dan de driehoeksbelegging op het oppervlak. Dit is zo gedaan 
met de huid, de schedel en het hersenweefsel. De liquor werd 
gevormd door de ruimte tussen de schedel en het hersenweefsel. 

Ik ben begonnen met 1:7. transversale coupes van een patient, 
gemaakt met een CT-scan apparaat. Hiermee heb ik de techniek van 
het uitlezen en verwerken van de plaatjes ontwikkeld. Toen dit 
eenmaal lukte zijn er met een NMR-scanner 22 coupes (op een 
onderlinge afstand van 10 mm) gemaakt van het hoofd van een 
proefpersoon K.S .. Een voordeel van de NMR-techniek boven de 
CT-techniek is, dat er voor de proefpersoon geen stralenbelasting 
optreedt. Het is daarom ongevaarlijk om met de NMR-scanner zoveel 
coupes te maken als je wilt. Het hoofd van de proefpersoon is van 
zijn kruin tot onder de kin afgescanned. Met de CT-scanner worden 
slechts veel kleinere gebieden gescanned. Namelijk slechts dat 
gebied dat voor medische diagnose noodzakelij~ is. 
De verwerking van de NMR plaatjes ging vrijwel analoog aan de 
verwerking van de CT plaatjes, doch ik moest .helaas het in kaart 
brengen van de liquor laten vallen (zie het intermezzo op het 
einde van paragraaf III.4). In dit hoofdstuk worden de diverse 
~tappen om tot de uiteindelijke driehoeksbelegging te komen 
uitgebreid beschreven. 
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III.2 Plaatjes verkregen met een scanner. 

Elk plaatje verkregen met een CT of NMR scanner, bevat de 
afbeelding van een transversale coupe door het hoofd. Elke coupe 
heeft een eindige dikte van plusminus 10 mm, gelegen op een 
hoogte z~Czie fig. III.1). Een plaatje is opgebouwd uit N * N 
vierkante beeldelementen (N rijen en N kolommen), waarbij elk 
beeldpunt correleert met een plaats in het xy-vlak op die hoogte z 
Zo'n beeldelement (pixel) heeft een getalswaarde A waarvoor geldt: 
{Act NI 0 <= A <= 4095}. In het geval van de CT scanner zegt 
dit getal iets over de mate van de uitdoving van de röntgenstra
ling van het op de plaats van het pixel liggende volume-elementje. 
In het geval van de NMR scanner zegt het getal A iets over de 
protonconcentratie in het betreffende volume-elementje. (Zie ook 
paragraaf II.2). De diverse weefsels binnen het hoofd hebben 
verschillende A waarden. Zo geldt bijvoorbeeld bij de CT scan: 
voor de huid 200 <= A(huid) <= 850 , 
en voor het bot 1500 <= A(bot ) <= 2500 . 
Gesteld dat je op een beeldscherm het plaatjè zodanig kunt 
afbeelden dat de grijswaarde van een beeldpunt op het videoscherm 
overeenkomt met de A-waarde (0 =zwart en 4095 =wit), dan zal op 
de plaatsen waar zich botweefsel bevindt, het beeld lichter zijn 
dan op plaatsen waar zich huid bevindt. Ye kunnen dan op het 
videoscherm de diverse weefsels in de coupe herkennen. 

y 

(0 7 0),__ ____ x~i --------. (25S,c) 

(0,255'1--------------'(255,255) 

{ t1-) (.(,} 

Fig. III.1 a) Schematische voorstelling van 
een transversale coupe door het 
hoofd, ter hoogte z, . 

1 b) Diezelfde coupe, maar nu zoals we 
hem te zien krijgen in een twee 
dimensionaal scan plaatje. 
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III.3 Het gebruikte beeldverwerkingssvsteem. 

Om de scan-plaatjes op een videobeeldscherm af te beelden, 
heb ik gebruik gemaakt van het Intellect beeldverwerkingssysteem. 
Dit beeldverwerkingssysteem is opgebouwd uit een videobeeldscherm 
dat te besturen is met een pdp 11 minicomputer. (Zie bijlage 2 
voor meer uitgebreide informatie). 
Het videobeeld bestaat uit 512 * 512 beeldpunten. In elk beeldpunt 
kan met behulp van de computer een grijswaarde G gezet worden. 
Voor die grijswaarde geldt: {Ge-N I 0 <= G <= 255}, waarbij voor 
G = 0 het beeldpunt zwart en voor G = 255 het beeldpunt helder wit 
is. In het beeldverwerkingssysteem is een beeldelement niet 
vierkant maar rechthoekig, waarbij geldt: lengte/breedte = V2r1 1 

t.Je zien hier 4 belangrijke zaken: 
a) Het videobeeld van het beeldverwerkingssysteem bestaat uit 

voldoende beeldpunten om er een scan-plaatje op te kunnen 
afbeelden. 

b) De 256 grijswaarden die onderscheiden kunnen worden op het 
beeldverwerkingssysteem is aanzienlijk kleiner dan de 4096 
verschillende A waarden die aanwezig zijn in een scan plaatje 

c) t.Je willen in de coupes de diverse weefsels van elkaar scheiden 
en elk weefsel afzonderlijk afbeelden op het videoscherm. Dit 
kan met behulp van een geschikte afbeelding van A naar G. 

d) Beelden we scan plaatjes af op het beeldverwerkingssysteem, 
dan zullen we op het videobeeld een vervorming waarnemen door
dat de oorspronkelijke beeldelementen vierkant waren, en de 
beeldelementen op het beeldscherm rechthoekig zijn. 

De hierboven beschreven punten a) en d) zullen geen problemen 
opleveren. De punten b) en c) dienen echter nader toegelicht te 
worden. Dit doe ik in de volgende paragraaf. 
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III.4 Scheiding van huid. bot. Cerebro Spinale vloeistof en 
hersenweefsel. 

Resumerend. 
We zien de volgende zaken: 

a) Een CT of NMR scan-plaatje is opgebouwd uit N * N beeld
elementen ( N(CT) = 256, N(NMR) = 128 ). Elk beeldpunt kan een 
A waarde hebben tussen 0 en 4095. 

b) Deze A waarden zijn verschillend voor de verschillende weefsels 
binnen het hoofd (zie Tabel III.1). 

c) Het videobeeld bestaat uit 512 * 512 beeldelementen waarin 
grijswaarden tussen 0 en 255 geschreven kunnen wordén. 

Stof CT-scan NMR-scan 

Lucht A < 150 970 < A < 1150 
Opperhuid 150 < A ( 200 -
Huid 200 < A < 850 1290 < A < 1700 
Water *) A = 1000 1120 < A < 1350 
Liquor A .z 1000 1120 < A < 1350 
Hersenweefsel 990 < A < 1060 1490 < A < 1750 
Botweefsel 1500 < A < 2500 970 < A < 1300 
Metaal A > 2500 -

Tabel III.l A-waarden voor diverse weefsels en 
stoffen voor de CT en NMR-scanner. 
*)IJkwaarde voor de CT scanner. 

Om de compartimenten huid, bot en hersenweefsel te kunnen 
scheiden, heb ik gebruik gemaakt van een methode die ik aan de 
hand van de CT techniek zal beschrijven. Voor de NMR plaatjes is 
een analoog betoog te houden. 
In figuur III.2 zien we op de getekende as de A-waarden staan van 
0 tot en met 4095 . Tevens zijn de gebieden gemarkeerd waarin zich 
de diverse weefsels bevinden. 

huid bot~eefsel 

4C'Js 

liquor 

Fig. III.2 De A-waarden (CT scan), met daarin de 
gebieden gearceerd voor de verschil
lende weefsels. 
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De A-waarden van de diverse weefsels worden getransformeerd naar 
G-waarden (grijswaarden) van het beeldverwerkingssysteem. Dit 
gebeurt door een venster te leggen op de A-as. Voor pixels met 
A-waarden buiten dit venster wordt de G nul. Aan pixels met 
A-waarden binnen dit venster worden G-waarden ongelijk nul 
toegekend. Het is' zo mogelijk om uit de coupe een specifiek 
weefsel te selecteren en deze afzonderlijk af te beelden op het 
video-beeldscherm. Voor latere contourdetectie (zie paragraaf 
III.5), wordt niet een rechthoekig venster gebruikt (fig. III.3a), 
maar een "afgerond" venster (fig. III.3b). De snijpunten van de 
lineaire afbeeldingen CA,,G,) zijn vrij te kiezen. 

255 --------~-__, 

(a) (b) 
Fig.III.3a) Een discrete afbeelding van A naar G. 

3b) Voorbeeld van een stelsel lineaire 
afbeeldingen van A naar G. 

Voor elk weefsel in het hoofd kan een geschikte transformatie
tabel (Ai,,G,:J gekozen worden. Een overzicht v:an de gebruikte 
transformatietabellen voor huid,botweefsel en hersenweefsel kunt u 
vinden in bijlage 3.a . 

In de foto's III.l.a tot en met d ziet u de resultaten van de 
CT-scanplaatjes nadat de betreffende transformaties zijn toegepast 
en de resulterende pixelmatrices afgebeeld zijn op het videoscherm 
Op de daarna volgende twee pagina's ziet u foto's van alle met de 
CT-scan gemaakte coupes. 
Dit na toepassing van de transformaties zoals die onder foto III.l 
staan beschreven. 
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Foto III.l Voorbeeld van de resulterende afbeeldingen nadat de 
transformaties toegepast zijn op de scan-data. 
Foto's van een en dezelfde transversale coupe door 
het hoofd na toepassing van de transtornaties voor: 
a) de huid, b) het botweefsel, c) het hersenweefsel en 
d) een sommatie van de beelden a) en b). 
*) De foto's zijn t.b.v. de reproductie geïnverteerd. 

34 

Wat van belang is voor de verdere verwerking van de NMR
plaatjes, is dat de NMR-scan veel minder echte A-waarden kent. In 
het gebied van 970 tot 1750 liggen de A waarden van alle weefsels, 
terwijl bij de CT-scan voor levend weefsel het gebied tussen 200 
en 2500 benut wordt. Tevens is het verschil tussen hersenweefsel 
enerzijds en botweefsel anderzijds voor NMR niet zo scherp als bij 
CT scanning. Er is dan ook bij een NHR afbeelding niet zo'n 
scherpe contour grens te zien als bij CT technieken. Bij CT-scans 
zijn deze grenzen zelfs zo scherp, dat de ruimte die zich bevjndt 
tussen het botweefsel en het hersenweefsel toegekend kan worden 
aan de liquor. Voor de NMR-scans vervalt de mogelijkheid om de 
liquor in kaart te brengen. 
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III.5 De contour detectie. 

Zoals in paragraaf !.4 is afgeleid, is voor simulatie
berekeningen met behulp van de driehoeksbeleggingsmethode niet de 
vorm van het volume van de compartimenten, maar de vorm van het 
oppervlak van de compartimenten van belang. De contour van zo'n 
compartiment is nu in de afbeelding relatief eenvoudig te vinden. 
Ue hebben namelijk van elke transversale coupe al een drietal 
plaatjes waarin respectievelijk de huid, het bot en het 
hersenweefsel duidelijk te zien zijn. Het contrast tussen de 
betreffende weefsels en het omliggende oppervlak is groot. 
Het is nu zaak om een algoritme te ontwikkelen dat de mogelijkheid 
biedt de betreffende contourgrenzen te volgen. 
De methode die ik hiervoor heb gebruikt, staat in de literàtuur 
bekend als de 'eight-neighbourhood-methode'. 
Zoals al uit de naam blijkt maak je bij deze methode gebruik van 
de grijswaarden van de 8 beeldelementen die een centraal beeld
element omringen. De methode werkt kort ges~hetst als volgt: 
op het beeldscherm is een coupe afgebeeld waarbij bijvoorbeeld 
alleen de huid staat afgebeeld. De rest van het beeldscherm is 
donker. Stel je zit op een randpunt k van die contour, dat een 
grijswaarde G heeft waarvoor geldt: G >= T (een drempelwaarde). 
Zie fig. III.4.c. Vanuit dit punt k zoek je in de omringende 
beeldelementen naar een pixel dat ook een grijswaarde heeft groter 
dan die drempelwaarde T. Dit doe je met een vaste omlooprichting 
(in figuur III.4.d volgens 1+2~~ ... ~8). Het eerstgevonden 
pixel dat ook voldoet aan de voorwaarde G >= T, wordt het nieuwe 
centrale pixel k + 1. Op dit pixel wordt wederom het hierboven 
beschreven algoritme toegepast. 
Op deze wijze krijg je een gesloten curve die de beschrijvende 
contour bevat. Nadat de gevonden contour (in rood) naar het 
videobeeld geschreven is, kan worden gecontroleerd of deze contour 
ook inderdaad de juiste is. Doordat de grijswaarden van de 
huid-pixels niet allemaal gelijk zijn (door de gekozen 'ronde' 
transformatie-curve), is het mogelijk door de waarde van T te 
varieren uiteindelijk wel de juiste contour te-vinden. 

k 

4 5 6 

3 k 7 

2 1 8 

Fig. III.4 a,b,c) Een steeds verder ingezoomed plaatje 
van een transversale coupe van het hoofd. 

d) Centraal beeldpunt met 8 omringende pixels. 
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III.6 Discretisatie van de contour. 

De contouren (gevonden als beschreven in III.5), bestaan 
doorgaans uit enige honderden punten. Het is zaak om hieruit per 
coupe een dertigtal punten te selecteren. Deze zijn de punten die 
we later zullen gebruiken om de driehoeksbelegging op de 
compartirnents-begrenzingen samen te stellen. 

De gekozen puntendichtheid op die contour wordt in het gebied 
dicht bij de later te sirnuleren bron (en dus ook dichter bij de 
plaats waar het magneetveld berekend wordt), groter gekozen dan in 
het gebied verder van de bron verwijderd. Dit wordt gedaan omdat 
de invloed van de inhornogeniteiten op het magneetveldB(r), in de 
nabijheid van het veldpunt waar B berekend wordt, groter is dan 
in verder weg gelegen veldpunten. (Zie ook het einde van 
paragraaf !.2). 

Dit wordt als volgt gedaan : 
Verdeel de gevonden contour in twee gebieden: een gebied kort bij 
de bron (gebied I), en een gebied verder van de bron (gebied II): 

II 

I 

Fig. III.5 Opsplitsing en discretisatie 
van de twee gebieden op de 
gevonden contour. 
B geeft het brongebied aan. 

De plaats van de scheidingslijn tussen de gebieden I en II, en het 
aantal punten op de contour kan in beide gebieden vrij gekozen 
worden. Een computerprogramma zorgt vervolgens voor een 
equidistante puntenbelegging op de beide contourdelen. 
De gevonden punten vormen de hoekpunten van de driehoeken waarmee 
de compartirnentsoppervlakken belegd worden. 
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III.7 Samenstelling van de driehoeksbelegqinq. 

De gevonden punten op het oppervlak van een compartiment, 
moeten nu nog in een zodanige vorm gerangschikt worden zodat ze 
gebruikt kunnen worden als invoerparameters van het magneetveld
simulatieprogramma. Hiertoe dienen: 
a) Een eerste en een laatste punt op het compartimentsoppervlak 

gekozen te worden. 
b) Elk punt voorzien te worden van zijn coordinaten (x,y,z). 
c) De indices, van de combinaties van drie punten die tesamen 

een driehoek vormen, op een consistente manier gerangschikt te 
worden. 

d) Het brongebied gekozen te worden door middel van een extra 
grootheid: de zogenaamde activiteitsparameter, die aan ieder 
punt op de cortex al dan geen activiteit toekent. 

ad. a) Om een gesloten volumebegrenzing te verkrijgen, dienen er 
twee punten gekozen te worden die aan de boven- en onderkant 
het volume afsluiten. Deze twee punten liggen ver verwijderd 
van het activiteitsgebied. De fout die g~maakt wordt door de 
hals in een onderste punt te sluiten zal bijgevolg klein 
zijn. (Ref./201) 

ad. b) Van elk punt had ik al de betreffende x- en y-waarde. De 
hoogte waarop de coupe gemaakt is, bepaalt de z waarde van 
het punt. Tussen de beeldpuntcoördinaten en de coÖrdinaten 
zoals die op het hoofd echt gemeten kunnen worden, (de 
actuele coördinaten), bestaat een lineair verband. Tevens 
heb ik een zodanige translatie toegepast dat de nieuwe 
z'-as samenvalt met de omwentelingsas van het hoofd (zie 
fig. III.l), en de oorsprong samenvalt met de kruin. De 
gehanteerde transformatieformule is: 

x' = 
y' = 
z' = 

a•(x-x 0 ) 

a·(y-yo) 
b· (z - Zo ) 

III .1 

Na deze transformatie Zl)n (x' ,y' ,z') de actuele coordina
ten van een ·willekeurig punt op een begrenzend oppervlak. 

ad. c) Om de simulatieberekeningen uit te kunnen voeren, dient van 
elke driehoek aangegeven te worden welke de normaalrich
ting is op die driehoek. Wanneer je elke driehoek nummert, 
en de drie hoekpunten zodanig rangschikt dat ze de 
omlooprichting weergeven (horende bij de normaal op dat 
compartimentsoppervlak), is dat voldoende. 

ad. d) Het brongebied kun je kiezen door aan alle punten binnen de 
hersenen een activiteitsparameter toe te kennen. De waarde 
van deze parameter bepaalt of het punt al dan niet tot het 
actieve gebied behoort. Plaats en grootte van het 
activiteitsgebied kunnen vrij,binnen de hersenen1 gekozen 
worden. 



Hoofdstuk IV, De fluxtransformàtor. Pagina 40 

IV. De fluxtranslormator. 

IV.1 Inleiding. 

De metingen van zwak magnetische velden (10-10 T < IB l < la-'" T) 
worden doorgaans verricht met SQUIDS (Superconducting QUanturn 
Interterenee Device). Een uitvoerige beschrijving van de werking van 
het S~UID kunt u vinden in ref. /23/. Met behulp van het SQUID wordt 
niet B gemeten, doch de magnetische flux omvat door een fluxtrans
formator, die inductief aan het SQUID is gekoppeld. 
Deze fluxtransformator bestaat in ons geval uit k cirkelvormige 
windingen die gewikkeld worden uit een ononderbroken supergeleidende 
draad. In fig. IV.l ziet u een schets van een fluxtransformator . 

... 

···. 

···· .... 
····· .... 

·· .. 
·············-;-..... 

Fig. IV.l 
Een schematische voorstelling 
van een fluxtransformator. 

In de drie vlakken I,II en III, alle drie evenwijdig aan het 
xy-vlak, liggen respectievelijk k,, k1 en k~ cirkelvormige 
windingen. k1 + k 2. + kJ = k . 
De straal van de windingen in een vlak zijn gelijk, voor de drie 
vlakken respectievelijk R1 ,R~ en R~ . De normaal op het oppervlak 
dat omsloten wordt door een winding is ~- De normaal past met een 
rechtse schroef bij de wikkelrichting van de windingen. 
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De door de fluxtransformn.tor omvatte flux is de som van de 
magnetische fluxen die door de afzonderlijke windingen van de 
fluxtransformator worden omvat. Het ui tg<.mgssignaal van de 
SQUID-electronica is evenredig met deze totaal omvatte flux ~~r 
De flux ~ .._ (z), omvat door een enkele winding met straal R, gelegen 
ter hoogte z, wordt gegeven door: 

/ ,_ C z J : ff (B ( "1., r, 'f) • M. ) d..~ IV. 1 
s 

waarin, ~ de normaal op het oppervlak S 
S het oppervlak omsloten door de winding 

met straal R. 
(z,r.f) de cylindercoördinaten. 

Voor een rechtsom gewikkelde winding, evenwijdig aan het xy-vlak, is 
de normaal op het~oppervlak n: ë~. Formule IV.l gaat over in: 

,R. (z) = ]/"ro!(t,r,l!f). ~ c::Vc à«f. IV.2 
00 

Hieruit volgt dat de omvatte flux, in dit geval, bepaald wordt door 
de z-component van het magneetveld en afhangt van de straal R van de 
winding. In paragraaf IV.2 zal besproken worden welke de invloed 
van de straal R is op die gemeten flux. 
Wanneer de windingen van de fluxtransformator in de vlakken I en III 
rechtsom en in het vlak II linksom gewikkeld zijn, geldt voor de 
normalen n i. op de omsloten oppervlakken i : 

_... _" _. --
n 1 = - n~ = n 3 = et: IV.3 

De totaal door die fluxtransformator omvatte flux is dan: 

f.,.,(!,)" .i.,. t~t,l~:,)--'.,. ~,_,(a,+b,) + Jlt3 ~r..l (~o, .. b,._iJ,) IV .4 

waarin, ~R~ gedefinieerd is als de flux die om
vat wordt door een rechtsom gewik
kelde winding (zie bijlage l.f). 

Kiezen we k z. = k 3 = 0 en k 1 = 1, dan wordt IV. 4 

fr:r {~,) "'Ptt, (~,) IV.5 

We spreken dan van een magnetometer. Deze magnetometer omvat 
precies de flux door een winding ter hoogte z 1 • 
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Kiezen we k2 = 2 . kf = 2 . k = 2 • k ' 
b, = b.z. = b ' de batislijn van de fluxtransformator, en 
R, R z. = R l = R , dan gaat IV.4 over in: 

Pn ("t,): Ji { i{!,)- l. f c~.~b) ... ! (~+tb)} IV .6 

waarin, ~(t)• ~,_(a) 

~e spreken dan van een tweede-orde gradiometer. De door de 
tweede-orde ~gradiometer omvatte flux ten gevolge van een homogeen 
magneetveld B0 is nul. Voor inhomogene velden zal de gemeten flux 
in het algemeen ongelijk nul zijn. Deze zal echter niet, zoals bij 
de magnetometer evenredig zijn met de flux die omvat wordt door een 
winding ter hoogte z, want er wordt twee maal de flux SfCz 1 + b) van 
afgetrokken en een maal de flux f (z1 + 2b) bij opgeteld. De 
waarde van de basislijn b zal invloed hebben op de totaal omvatte 
flux. Deze invloed wordt besproken in paragraaf IV.3. 
In paragraaf IV.4 wordt enige aandacht geschonken aan het verschil 
in omvatte flux die gegenereerd wordt door: 
a) Een enkele stroomdipool p, en 
b) Een eindig gebiedje belegd met een stroomdipooldichtheid ~ 
(Zie ook paragraaf !.2). 

IV.2 Flux door een winding als functie van de straal. 

Voor de flux f~(z), omvat door een cirkelvormige winding met 
straal R ter hoogte z, geldt: 

l Z.l" 

fRCz) = jf (g(~,r,~)·h. )-teM-cl.' IV.l 
oo 

De door de winding omvatte flux fRCz) is een functie van de straal 
R. Deze afhankelijkheid wil ik i~eze paragraaf onderzoeken. 
11s bron voor het magnetisch-veld B(z,r,~) neem_ik een stroomdipool 
p en een magnetische dipool m. 
De magnetische dipool is gedefinieerd als: 

.... 
m = --m • e ".. = lim ~. d IV.7 

cl ... o 
..... waarin, m 
m -e""' 

t 

de magnetische dipool. 
eindig, en de grootte van de dipool. 
de richting van de dipool. 
de magnetische lading van een pool. 
de afstand tussen de polen, gericht 
van de negatieve naar de positieve 
magnetische pool. 
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De keuze. van de configuratie voor dit probleem: 

Om de afhankelijkheid van de flux als ftmctie van de straal te 
kunnen onderzoeken, dien je allereerst een zinvolle keuze te maken 
voor de plaats van de winding ten opzichte van de bron. Neem een 
stroomdipool p = (p" ,p~ ,p e) gelegen in de oorsprong, en een 
winding met straal R, evenwijdig aan het xy-vlak, met het middelpunt 
gelegen in (x,y,z). Alleen de z-component van het magneetveld levert 
een bijdrage tot de flux door deze winding. Voor deze component 
geldt (zie bijlage 1.c) : 

rv.a 

Hieruit volgt dat de stroomdipool component P• geen bijdrage levert 
tot d~ flux door de winding. Ik kies met behoud van algemeenheid 
Pa= 0 en p':t= 0.- In figuren IV.2.a tot en met c zijn 
respectieve !ijk de isomagneetli jnenkaarten van B~ (r) in de vlakken 
z 0 = 0 , z 1 en z

1 
weergegeven, met z 1 < z 2 

zr 
z r 

\ z /--'"""" - ""' I .... _ 
1/ ,- \\\ I / /::::.,\ - .,._ 

\ ' '111 - \ ( )/ \ 
7 T 1 .._, 

\ '-; J \ '-"'I 
' / '--I ---

(a) I 
(b) 

(c) 

Fig. IV.2.a - c Isomagneetlijnenkaarten van B~ ten gevolge van een 
stroomdipool p = p • ë 14 , gemaakt in resp. de vlakken 
Z 0 = 0, z 1 en Zi waarbij z 1 < z&. De· gestippelde lijnen 
geven een po'. 8 t weer, de getrokken 1 i jnen een nes. 8 a- . 
De dikgetrokken lijn is de nullijn in 8- . 

Ten gevolge van de antisymmetrie van B~ ten opzichte van het vlak 
y = 0, zal de flux door een winding waarvan het middelpunt ter 
plaatse y = 0 ligt, gelijk nul zijn: i~ (0, z) = 0 . Wat we ook in 
deze figuren kunnen zien is, dat zich ergens boven de y-as het 
maximum en minimum in 8~ bevindt. Dit maximum en minimum liggen 
gespiegeld ten opzichte van het vlak y ~ 0 , en de afstand tussen de 
extremen is een functie van de diepte z. Voor de flux die omvat 
wordt door de winding geldt hetzelfde. We willen later aan de hand 
van de plaats van het maximum en minimum in de flux, de diepte z van 
de bron bepalen .. Het is duidelijk dat we daarom het middelpunt van 
de winding op de lijn leggen die door de extremen gaat om vervolgens 
het gedrag van de flux als flmctie van R op deze lijn te 
onderzoeken. 
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Voor de z-component van het magnetische veld ten gevolge van een in 
de oorsprong gelegen magnetische dipool m = (m" ,m ~ ,ml ) geldt (zie 
bi j lage 1. c) : 

""" - -"'to f t 'L)"l Bi- (r) = r.fll"f"S' ~'M"·è·X+~m~·è.·lj+~t(3t -r J 

Om het probleem zo eenvoudig mogelijk te houden, kies ik ml' = 0, 
waardoor IV.9 overgaat in: 

B; C't) = 
3".~~-j f lW\ x· )( + HA~·~! IV .10 

Het maakt niet uit welke richting ik m geef. Houd ik echter vast 
aan het feit dat ik het middelpunt van de winding in het vlak x= 0 
leg, dan dien ik, aan de hand van een soortgelijke redenering als 
voor de stroomdipool, iii gelijk te kiezen aan m~, zodat de 
magnetische dipool de volgende gedaante krijgt : ~ = (O,m,O). 
Hiermee ligt voor-beide gevallen (stroomdipool en magnetische · 
dipool), de configuratie van het probleem vast. 

z ~ 
I 

-y 

Fig IV.3 Schematische voorstelling van de con
figuratie waarvoor de flux door de winding 
berekend wordt. 
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Voor de stroomdipool p in 0 geldt: p = p. 't x. De winding ligt 
evenwijdig aan het xy-vlak met het middelpunt in (O,y,z) en heeft 
een straal R. tp is de hoek met de x'-as. Voor de flux fiCO,y,z). 
omvat door de winding, ten gevolge van p geldt: 

&'Ir 

,tP ....-c..r R. J ~9' c:l<! , 
't' ll (o,j 1 ~) = Lfii""C. ( 1- 1..:1/ ~dj )'/1. 

0 ~~~--------~ 
waarin, c = V yl. + za.+ R&' 

IV.11 

Kiezen we als bron een magnetische dipool m = m. e:5 in 0, dan zal 
de flux X"' (y,z) door de winding beschreven worden door: 

%~ ~T 
:t"" ..Ato~Rl- J c.o-')f"-1 
:t'l\(o 1 ~11>)~ lfTr"C.s • (t-'-'Ja:R~tSJ)~2. IV.12 

Voor het bewijs van IV.11 en 12, zie ~ijlage l.c 

De beide uitdrukkingen voor i:cy,z) en f:'cy,z) zijn te schrijven 
als Taylorreeksen in (RyfcL). Na uitwerking van de Taylorreeksen 
voor IV.11 en 12 gaan deze respectievelijk over in IV.13 en 14 

If ~p~ ~ 
.:fft. (O,y,z) = lim •z ~A.: IV.13 

1: (O,y,z) 

waarin, 

"'""'- c.=l 

= lim IV.14 
"""'-

= (bR)/(2cz.) 
= (3bR)/(4cL) ~ 

=Ai.· ((lfi.-t)(.,i.+t)j(",i.(c:.,1J))· (R~) 
- Bi.· (C&ti.+•)llf.:u)/( .. ~ ·{Lt-a})) ·(~:)1 

,i.. ~ 1. 

Beide reeksen convergeren voor alle waarden van R,y en z. De 
assymptotische convergentiefactor A, is: 

lim 
Ac = W\-t.,.. IV.15 

waarin, ~~ de sommatie over· de eerste n termen 
van f~ en i; voorstelt. 

Voor de uitwerking en het bewijs van de boven beschreven relaties 
zie bijlage l.g. r 
In het onderstaande zal ik de flux fj:l(y,z) door een winding, ten 
gevolge van de stroomdipool p, beschrijven voor de configuratie van 
winding en bron zoals die al eerder in dit hoofdstuk is geïntrodu
ceerd. Voor ~~ (y,z) is een soortgelijk betoog te houden. 
De uiteindelijke resultaten zullen later worden vermeld. 
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Definieer de responsie S(x,y) als: 

f~ (y,z) = .;'(elP. S(y,z) IV.16 

waarin, S(x,y) een dimensieloze functie: de Res
ponsie van de fluxtransformator. 

Bij vaste R en z zal S als functie van y globaal het volgende 
verloop vertonen: (ref./23/) 

-y 

Fig. IV.4 Schematische voorstelling vanS als functie 
van y bij de waarden z = z 1 en z = z z. 
z 1 < z z: Y "-"geeft de plaats van het 
maximum in omvatte flux aan. 

Daar S(y,z) antisymmetrisch is ten opzichte van y = 0, hoeft alleen 
het gebied y >= 0 beschouwd te worden. (Zie ook fig. IV.2.a- c). 
Uanneer voor een winding geldt dat R << z, dan gaat IV.13 over in: 

.;'f. ó Q.." ~ 
~ ,. = •t . -::T ... er l fl... .. ) r-. (y,z) - IV.17 

P ~t '" & a 
";>fl\(y,zJj"d~1 : -"f.';_p ·(P.+:i'-z.~ )+ C{_P.. .. ) IV.18 

':)~ p 
van het maximum in fR. (y, z) geldt-: Ter plaatse 

u f: ( ';),~~0 ~] ~- = o . IV .19 

Uit IV.18 volgt dat dit geldt voor y = +- z/ff. 
In het door mij beschouwde gebied y >= 0 , geldt voor R << z : 

y Wo.~' :: z ;.[2' IV.20 

Na eenzelfde soort afschatting van de termen in de uitdrukking voor 
de flux ten gevolge van de magnetische dipool m = m. e~ . geldt 
onder de voorwaarde R << z , voor de plaats van het maximum: 

Y ,_. = z/2 IV.21 

Voor een winding met R » z, is YM&ttOngeveer gelijk aan R, 
aangezien dan door die winding de maximale flux wordt omvat. 
De plaats van het maximum Y""'oCU'zal een ftmctie zijn van R. 
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De gevoeligheid G(R) van een winding met straal R is gedefinieerd 
als: 

G(R) = IV.22 

Deze grootheid geeft aan hoeveel de plaats van het maximum Y~ ver
schuift wanneer de diepte z van de bron verandert, in de door een 
winding omvatte flux met straal R. 

Voor R « z is G(R) = 1/R. hetgeen direct volgt uit IV.20, met 
de stroomdipool als bron. 

Voor R << z is G(R) = 1/2 hetgeen direct volgt uit IV.21, met 
de magnetische dipool als bron. 

Voor R ) ) z is G(R) = 0 aangezien alleen de waarde van de 
straal van de winding de plaats van 
het maximum bepaalt. Dit geldt zowel 
voor de stroomdipool als de magnetische 
dipool. Y__.is in dit geval ongeveer R. 

Wanneer R groter wordt, zal de door de winding omvatte flux ook 
grnter worden. Willen we onderzoeken welke de optimale straal R is 
voor de door ons gedane metingen, waarbij 4 cm <= z <= 16 cm, dan 
dienen we de volgende grootheden te beschouwen: 

a) De grootte van de door de winding omvatte flux lf~Cy,z)j, ter 
plaatse y = Y ~ , als functie van R. 

b) De st~ jlheid I ~!R.C~.~)/b~l ter plaatse y = 1/2 · Y ._.., als 
funct1e van R. 

c) De gevoeligheid G(R). 
d) De grenzen waar binnen de straal R moet blijven: R....;...i.R ~ Rw..ur . 

Hierbij wordt R~bepaald door de beperkte ruimte in de 
cryostaat waarin zich de fluxtransformator bevindt. 

Na simulatieberekeningen in het gebied 4 
stralen 0.5 cm <= R <= 3.5 cm, bleek dat 
en I t fl. (~,-.)1~- evenredig zijn met Rec. . 
van de verhouding z/R. Deze bleek in het 
te zijn. De gevoeligheid G bleek in het 
zijn van de maximale gevoeligheid G""""' . 

cm <= z <= 16 cm en 
de grootheden ,.,~"(~,i-)/Z>~ I'" 

De waarde van oC..hangt af .. ~-
ongunstigste geval nog 0.5 
ongunstigste geval 41 i te 

In de tabel IV .1 staan de waarden van~ en (G/G_.) voor de meest 
extreme verhoudingen van R en z in de simulat1es. 
Voor een meer uitgebreide lijst van de resultaten verwijs ik naar 
bijlage 3.b . 
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R = 0,5 cm R = 3,5 cm 

z = 16 cm z = 4 Cl!! 

I<~= (':1-., 1: )/~ 1t o/.= 2.08 ol = 1. 56 

[ ~~t:lr~_,.,r)J,.. p._"'" 
11!:f -

o/.= 2,08 oe..= 1 .oe 

( G-{16--)p 1,00 0,41 

I P: (~-..., 1: )I e "<OL OC.= 1,86 ol.= 1 .16 

[ 
11 f;t;~-,~1J~ rt oe.= 1. 94 o(. = 0,4E 

( G(R~ ) 
6-...,_ ""' 1,00 0.55 

Tabel IV.l De waarden van de ~ 's en (G/G~) voor 
de meest extreme waarden van R en z . 

48 

Voor de stroomdipool (p), en voor de magneti
sche dipool (m). 

De maximale straal van de winding wordt bepaald door de diameter van 
de cryostaat, en is R~ = 2.4 cm . Uit deze simulaties blijkt dat 
de beste straal voor de winding bij deze experimenten 
(4 cm<= z <= 16 cm), de waardeR= R-is. 
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IV.3 De invloed van de fluxtransformator. 

In de voorgaande paragraaf is afgeleid dat voor een winding 
met R << z, gelegen evenwijdig aan het xy-vlak en met het middelpunt 
in (O,y,z), de maximum flux, ten gevolge van een stroomdipool - ... p = p • e ~ , wordt omvat wanneer y = Y .".".,... Voor Y-.rc geldt: 

IV.20 

De invloed van de straal R op Y~ is in de voorgaande paragraaf 
besproken. R wordt hier als constant verondersteld. 
In paragraaf IV.l is afgeleid dat voor de totaal omvatte flux van 
een tweede-orde gradiometer geldt: 

fncz ,b) = k[ f (z) - 2 f (z+b) + i (z+2b) 1 IV .6 

Hieruit blijkt dat deze grootheid ook een functie is van b, de 
basislijn van de gradiometer. De plaats waar de maximaal omvatte 
flux gemeten wordt, hangt ook af van de basisli jn, want voor b-
gaat IV.6 over in: ~z,•) = k·i (z) , hetgeen de omvatte flux is 
voor een magnetometer. Voor b = 0, is de omvatte flux fpT(z,O) = 0 . 
Er wordt geen maximum gevonden. Om de invloed van de basislijn b op 
de plaats van Y~ te bepalen, is er gerekend aan een tweede-orde 
gradiometer die gebruikt wordt bij de metingen van het magneetveld 
dat ontstaat ten gevolge van de hersenactiviteit. 
Voor deze gradiometer geldt : k = 2, R = 1.5 cm en b = 5.75 cm. 
In figuur IV.5 is~(-)getekend voor deze tweede-orde gradiometer. 
In dezelfde figuur is verder uitgezet Y~(z) voor een enkele 
winding met eenzelfde straal R = 1.5 cm. Tevens staat uitgezet de 
functie Y ..._,. = z/1(21, hetgeen de functie Y....._(z.) voorsteld van een 
winding waarvoor geldt R << z . 

Fig. IV.5 De relaties tussen de plaats Y~ waar de maximale 
flux gemeten wordt en de diepte van de bron voor : 
a) Y-... = zlf2' 
b) Y~(z), van een enkele winding met R = 1.5 cm. 
c) Y~(z), van de gradiometer met R = 1.5 cm, 

k = 2 en b = 5.75 cm. 

Deze figuur is van groot belang voor de interpretatie van de gemeten 
magneetvelden, in het bijzonder voor de bepaling van de diepte van 
de bron. 
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Intermezzo. 

Bij de metingen wordt de flux ~~x~,y~) in discrete punten 
van een plat vlak boven de bron (gelegen in het hoofd) gemeten. 

d 

(a) (b) 

Fig. IV.6 Schematische voorstelling van de meetconfiguratie. 
Het hoofd waarin de bronp ligt. De roosterpunten in het 
xy-vlak stellen de discrete meetpunten (x~,y~) voor. 
a) Schematische weergave van een meetvlak boven het hoofd. 
b) Het vooraanzicht. d is de afstand tussen de onderste 
winding van de gradiometer en de huid van de proefpersoon. 

Uit de verkregen waarden f"Cx4,Y&.L wordt een hoogtelijnenkaart van 
de functie B~(x,y) in het meetvlak gereconstrueerd (zie fig. IV.7) 
B~ is het e1fectief magneetveld, dat gedefinieerd is als de totaal 
door de fluxtransformator omvatte flux, gedeeld door het oppervlak 
van de onderste winding. 

y . m1.n 

Ymax 

Fig. IV.7 Voorbeèld van een hoogtelijnenkaart 
van Ba.Jt(x,y). De getrok- ken lijnen stellen 
een pos. flux voor. De stippellijnen een neg. 
flux. De dikke lijn geeft de nullijn in de 
flux aapt Elke lijn duidt op eenttB'I' van 
70 • 10 1 T. Het maximum ligt in (x~,y ... ), 
het minimum ligt in (x-:.,..,y,..;..,.). 

x ma x 

De waarde van Y~ zoals die gedefinieerd is tn paragraaf IV.2 is 
YYNI.t4 = ~ (x._. - X'~Wwo, ) 1 + (y~- Ytwi- )L'j 2 
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Onder de aanname dat de volumestromen geen bijdrage leveren tot het 
gemeten magneetveld, kunnen we aan de hand van de hoogtelijnenkaart 
van B~(x,y) de diepte z van de bron p eenvoudig bepalen: meet de 
afstanä tussen de plaats van het maximum en het minimum in B~ . 
Deze afstand is twee maal de afstand Y~ zoals die gedefinieerd is 
in paragraaf IV.2 (vanwege de antisymmetrie die de responsie S heeft 
ten opzichte van y = 0, zie blz. lfb). Aangezien YYfoO.ll. als functie van 
z voor de gradiometer bekend is (fig. IV.5), is het mogelijk om bij 
de gemeten waarde Y~de bijbehorende diepte z van de bron p te 
bepalen. 

voor de bepaling van de z, de vuistregel z = J2' • YYN:ue. 
Deze benadering is grof en kan bij de bepaling van de 
de bron fouten opleveren die liggen in de grootte orde 

Vaak wordt 
gebruikt. 
diepte van 
van 30 % . 
Bijvoorbeeld: 
De gemeten Y~= 4.26 cm. (Met behulp van fig.IV.5 vindt je dat:) 
voor deze gradiometer de z~ = 7.00 cm. 
met de vuistregel vindt je ZU"" = 6.02 cm. 
Stel dat de afstand d tussen de huid en de onderste winding van de 
gradiometcr 3.00 cm is (zie fig. IV.6.b), dan levert dit voor de 
diepte van de bron onder de huid (z - d) voor : 
De gradiometer : z~ - d = 4.00 cm. 
De vuistregel : z..,. - d = 3.02 cm. 
De fout die gemaakt wordt door de vuistregel te hanteren is in dit 
voorbeeld 25 % . 
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...a 
IV.4 Gebied met stroomdipooldichtheid r contra een enkele 

stroomdipool P. 

In paragraaf I.2 is aannemelijk gemaakt dat in het geval van 
1 

een in de cortex aanwezig actief gebied A, waarvoor geldt dat A~ R 
(waarbij A het oppervlak van het actieve gebied en R de afstand 
tussen het meetpunt en het actieve gebied), de bron beter beschreven 
kan worden door middel~van een oppervlak A dat belegd is met een 
stroomdipooldichtheid r . 
Ik wil nu onderzoeken welke de invloed is, ten gevolge van de 
boven beschreven modelverbetering van de bron, op de gemeten flux. 
In het bijzonder hoe groot de invloed is op de plaats waar het 
maximum in! (z) gevonden wordt, als functie van z. 

Als bron neem ik een willekeurig niet gesloten oppervlak A met een 
cirkelvormige randkromme in ~et yz~vlak met straal a, en het 
middelpunt in 0. A is belegd met een homogene stroomdipooldichtheid 
'=ê = "C"·t'~. De winding ligt evenwijdig aan h.et xy-vlak, met een 
straal R en het middelpunt in (O,y,z). 

ZJ l R / 

-----------------------~:= ~: ·_ . 

y 

Fig. IV.8 Cirkelvormige randkromme van het niet 
gesloten gebied A met straal a en 
middelpunt in 0. Het oppervlak A is be 
legd met een homogene stroomdipooldicht 
heid "e = t: · e ~ .· Het middelpunt van de 
winding ligt in (O,y,z) en heeft een 
straal R 

"Wanneer je als bron dit eindige oppervlak A "rond 0" neemt, met 
stroomdipoolbelegging r-ê~ , in plaats van een enkele stroomdipool 
p ·~~in 0, zal dat invloed hebben op de door de winding omvatte 
flux. Deze invloed zal groter zijn naarmate a groter is en de 
winding dichter bij de randkromme ligt, hetgeen wil zeggen dat de 
diepte z kleiner is. 
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Analoog aan het bewijs zoals dat in bijlage l.d is beschreven voor 
f~ (y,z), kan afgeleid worden dat met deze bron voor het magneet
veld Jîft in r = (x,y,z) geldtiT 

- ~ .-4c, "t Q. - ( ~ ~ a.e 
B"(r)• 'tT ·IZ.t:j (J<1+~~~+t. ... +-4 ... _1..,t(OJ)é-z.~~e)t IV.23 

0 
De flux omvat door een winding is: 

1l ZT 

~,._(y,z) = jf (BA(~r.',~)· .ë:a)·_.o-t'c::l,n..' ~~ IV.24 
00 
P. ur 

= f f Y>! (-"t'A') · ;,.' ~· ~~ IV.24.a 
0 0 

~ 

Deze oppervlakteintegraal is voor het gegeven magneetveld BA niet 
eenvoudig te schrijven als een Taylorreeks of een andere 
reeksontwikkeling. Voor de oplossing van de integraal heb ik daarom 
gebruik gemaakt van de numerieke Gauss-integratie methode die in 
bij lage 1. h beschreven wordt. 
Voor de straal van de randkromme kies ik a = 0.5 cm. De gebieden in 
de cerebrale cortex die worden geactiveerd ten gevolge van een 
stimulus zijn doorgaans kleiner. Voor de diepte z kies ik het gebied 
2 cm <= z <= 7 cm. 
In het bijzonder ben ik geinteresserd in het gedrag van Y~als 
functie van z (zie paragraaf IV.2). Hiertoe vergelijk ik met elkaar 
Y~(z) ten gevolge van het gebied A belegd met;; . 
Y!.-Cz) ten gevolge van een enkele stroomdipool p . 
Dit doe ik zowel voor een enkele winding (met R = 1.5 cm), als voor 
de tweede-orde gradiometer, beschreven in de voorgaande paragraaf. 
De resultaten zijn grafisch weergegeven in de figuren IV.9.a) en b). 

r 
3 
= .. a ,.. 

• : • : ~ ~ • r ! f ! ! ; . : I . ; I cl I I .• I i . I 
--,----·~·--:---1· ---t-+-1-~ 

.t ___ :_ ___ ~ -~. -- -~ "'~ .=--1_~-~~j 
: J , : /:~.yP ! ! t 

~·· ~---+---+-·~·· .. ?'·~+ .. 1' ~ _ _; __ , 

+--r--'-t_j _____ :_ ..... ; 

-~---!-). -- ___ _i 

.. --- ~----;-- --,.------~ --t--:----- -- --

y~,(cm) 

s-

( 0..) 

Fig. IV.9 Horizontaal is in beide grafieken uitgezet 
Y~(z). Vertikaal staat Y~(z). Voor een 
punt in de grafiek is de z hetzelfde voor 
beide functies (z = z,). In beide grafieken 
is tevens de lijn Y~(z~) = Y~(z,) 
weergegeven. 

a) Voor een enkele winding. 
b) Voor de tweede-orde gradiometer. 
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In beide grafieken zien we dat in het beschouwde gebied 
2 cm <= z <= 7 cm, de functies voldoen aan: 

Pagina 54 

1> R 
Y~Czc) = Y~z,) + c IV.25 

waarin, voor de enkele winding c = 0.12 cm, 
en voor de gradiometer c = 0.10 cm. 

Hieruit blijkt dat de fout die gemaakt wordt door de bron als een 
enkele stroomdipool 1) voor te stellen in plaats van een oppervlakje 
dat belegd is met een stroomdipooldichtheid in dit geval klein is, 
namelijk in de grootte orde van enkele procenten . • 
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Bijlage 1. Afleiding van diverse formules. 

1.a De stroomdipool D als bron voor de electrische metingen. 

D p 

Fig.V.l Schematische voorstelling van een zenuw
cel, met daarin een depolarisatiefront ~S. 
D en P zijn resp. het gedepolariseerde en 
gepolariseerde gebied. 

Resumerend. De aannamen voor het geleidingsproces in de dendriet 
zoals die gedaan zijn in paragraaf I.2 waren: 
a) De geleidbaarheden binnen en buiten de cel zijn homogeen en 

isotroop, maar wel verschillend. 
b) De membranen zijn oneindig dun. 
c) Het depolarisatiefront AS is oneindig dun. 
d) Het proces mag als quasistatisch beschouwd worden. 

Voor de potentiaal ten gevolge van een uniforme dubbellaag geldt: 
(Ref./5/). _ 

ver) = ~ ff. (a-'V' - G""v'") · ~.l • c:ts 
:s 

V.a.l 

waarin, 1'" de plaats waar V gemeten wordt. 
() de geleidbaarheid ter plaatse r. 
(Ï' de geleidbaarheid binnen de cel. 
G"''" de geleidbaarheid buiten de cel. 
V' de potentiaal aan de binnenkant van het 

membraan. 
V" De potentiaal aan de buitenkant van het - membraan. 
R de vector van een punt op de dubbeHaag 

- 1-naar het veldpunt r, R = RI. 
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Stel: 

D · = (er ' V' - er" V")· 
~ ~ 

V.a.2 

Deze grootheid D~ bevat enkel fysiologische constanten die een 
constante maar verschillende waarde heeft voor de gebieden P en D. -

dll-= ~ -"'RS" • dA 

Dit is de ruimtehoek waaronder dA vanuit rgezien wordt. 
Voor een gesloten gebied is deze integraal gelijk nul. 

V.a.3 

Gegeven deze definities, dan geldt voor de potentiaal uit V.a.l 

vctJ = ?-~ · b~ ·Jf ca.n-
t. .si. 

V.a.4 

Splitsen we de intègraal over het oppervlak uit figuur V.l op in 
drie delen, te weten gebied I, II en III, dan leveren de integralen 

f[ a.st= 0 en 
'I 

[{àSL= 0 . 
J1[ 

Alleen de integraal over het gebied 
ongelijk nul is, namelijk: 

II levert een bijdrage die 

V('t) = ~-CD J-- D,) · ff eA...Sl.. V.a.5 

vcrJ = 
.....L lJ: 
'rrra- · D · ..n-r , met D = CD.t-Df') V.a.S -

Is 4 S 
~ 

« R ' dan geldt - R ..nr= AS • R" dus, 

vctJ -L- ~ "R V.a.7 - .,".er b. i> s • R! 
Dit is juist de uitdrukking voor de potentiaal van een stroomdipool 
p gelegen ter plaatse van het depolarisatiefront A1;, waarvoor geldt 
p = D ·b ~ (ref. /231). 
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1. b Afleiding van de formule voor het totale magneetveld met 
inbegrip van de volumetermen. 

Gezien het feit dat we te maken hebben met een quasistatisch 
proces en met bioelectrische materialen waarbij t. -r- = 1 en "'t,. = 1, 
geldt voor de Maxwell vergelijkingen en de continuiteitsvergelijking: 
1) div(Ê) = ~ lt.

0 

2) div(B) = 0 .... - ..... 3) rot(1<') = -~B/at = 0 .!1 .... .. 
4) rot(,!!) =;"foJ + 1/ci..'~E~t 

..... 
, dus E = ~grad(V) ..... 
, dus rot(B) = ~.j 

5) div(j) = 0 
... -' ... ..a. 

De primaire bron(nen) word(en) beschreven door j,(r'), j$(r') is 
de ohmse volumestroomdichtheid in de volumegeleider, niet gelegen 
in het brongebied. TtCr') is de totale stroomdichtheid. 
~· zijn de coordinaten die verwijzen naar de bronpunten. De opera
toren die werken op deze coordinaten zijn voorzien van een accent. 
1 zijn de coordinaten die de veldpunten beschrijven. 

V.b.1 

Er geldt voor deze processen in een oneindig homogeen medium: -.. divgrad(B(r)) = graddiv(B'crn - rotrot(BCr)) 
= o - rot· c~.Tt:Cr')) -... 

.",... ... .. 
= - l'f0 rot' ( J, ( r')) +.-at. rot' (G"E(r')) 

".". ... ' .. divgrad(B(r)) = -~.rot'(Jp(r')) + 0 V.b.2 --Dit is een homogene Poisson-vergelijking waarvoor de integraal 
oplossingsmethode gehanteerd kan worden, dit levert: 

-B( .. r) = """"• J ~· ( r, (~,)) I V b 3 •nr l - -,-
1 

J..V · · v' r-r 
Tevens geldt: 

Deze vector relatie gebruikend in formule V.b.3, 

- -"!.& J '( ;~·>) .,.. (-') '(.J...-) •1/'. 
&("i)· V , ~ l~t-.;;,•1 + Jv ." "~ J'Ji:-"-'1 "'" 

1/ 

V.b.4 

levert: 

V.b.5 

Passen we de stelling van Green toe op het eerste deel onder de 
integratie, dan gaat V.b.5 over in: 

/"f J Jrt'')XM "J- '( ..J.....::..:.:) I B{~) • 14T
0 Pi:-~'\ è..~; 't lf; jp{~') X~ 1;"-r'l J...V 
~ v' 

V.b.6 

Integreren we over een volume V', waarbij alle bronnen binnen het 
volume liggen, dan zullen op het oppervlak S' dat het volume V' 
omsluit, geen bronnen liggen. De oppervlakte integraal is nul. 

- _. -"to J '":"" ( .... ') ' ( ) .lV' B(r) " ~v Jf 't. x~ \r-r'l o. 

v' 
V.b.7 
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Dit kan herschreven worden als: 

- /1. J - ('T."-J;.•) 
B('[) = lf; jp(~') )11 I Jt-~· J3 ,j..\/

1 

v' 
V.b.8 

Dit is precies de wet van Biot en Savart wanneer we alleen te maken 
hebben met de primaire bron(nen). De volumestromen zullen geen 
bijdrage leveren tot het magneetveld. 
Bij het hoofd hebben we echter te maken met een eindige 
volumegeleider waarin zich een eindig aantal inhomogeniteiten 
bevinden, elk met verschillende, homogene geleidbaarheden (het 
compartimentenmodel). Aangezien de geleidbaarheid~niet constant is 
over het gehele volume, impliceert dit dat rot'(~(r')) in het 
algemeen ongelijk nul is. Gebruiken we de uitdrukking: 

V.b.1 

en vullen we dit in in de wet van Biot en Savart dan verkrijgen we 
voor het magneetveld: 

Slot). ~ J j,t=~·) " ~· ( ibr;,) J.V'- L fa-, ........._. (V (~')J .( """"""-' th!) ti.Vl., V b 9 
V

, .... ' .,-- -,-- • • 
v., 

Uaarbij k, V en 
volumegeleider. 

betrekking hebben op het k-de compartiment in de 

Uit de vectoranalytische betrekkingen: ( a en b 7.1Jn scalarvelden) 
rot(a·grad(b)) = JI.rad(a) Xgrad(b) + a-rotgrad(b) 
rotgrad(b) = TI 
grad(a) )( grad(b) = -grad(b) x. grad(a) 
rot(a·grad(b)) = grad(a)X.grad(b) 

volgt: 

De stelling van Green toepassend, levert dit voor de integraal: 

-j.-"..o.' (V{~)),<~' ÛP!?•I) a..v' • - j f"'~tot:'-( tf-1·1) ~ (V(it')) d..'/
1 

v' ~ 

-[,cr(1f-r-;~'(vtt'JJ)as'. a-J. v~;~~(iJb;,)~s· 
waarna V.b.9 overgaat in: 

t{li). ~ J ),(~} .lC S"A<Á
0 

(j&,j) d.v'- L bQ"'"" 5 V{~') Cll\aÄ.. (jF.=Jr.,) x ~.a. .A.5~ V b 11 
y' Akoo s~ (T -- • • 

De term k geeft de sommatie aan over alle oppervlakken S' van de 
inhomogeniteiten die binnen de volumegeleider liggen. De term ~~Jk 
ontstaat doordat S' zowel een-grensvlak is vandeinhomogeniteit k 
als van het volume dat V' omsluit. 
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Qe zien dat in de uitdrukking ook de electrische potentiaal staat. 
Voor de electrische potentiaal is een soortgelijke relatie af te 
leiden (ref./4/) en er geldt voor 

V(rt) • ~ j,t.;·). ~'(11,_;>•J)d.v'- Lol!'", r v(;:)...,....... '(-:J...:-). - , c:.' 
V' ~., ~.. -u- lr-r'l MJia "'"""'- V.b.12 

waarin, het oppervlak van de k-de inhomogeniteit 
binnen het volume. 
de geleidbaarheid binnen s· minus de 
geleidbaarheid juist buiten s· . 
de electrische potentiaal op het opper
vlak S'. 

Berekenen we de potentiaal V(r) op een grensoppervlak, dan is 
a- de gemiddelde electrische geleidbaarheid van de geleidbaarheden 
links en rechts van het grensvlak. 
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1.c De vectorpotentialenApen A"". 

In deze parsgraaf !Lorden de gegeven uitdrukkingen voor de 
vectorpotentialen Ap en A~ van het magneetveld ten gevolge van 
respectievelijk een stroomdipool en een magnetische dipool afgeleid. 

Tevens wordt met behulp van deze vectorpotentialen de door een 
winding omvatte magnetische flux berekend. 

Voor de vectorpotentiaal A(r) van een magneetveld 1Î(r) geldt: 
_.... ... ... 
B(r) = rot(A(r)) V.c.t 

-De vectorpotentiaal Ap(rJ van het magneetveld dat ontstaat ten 
gevolge van een stroomdipool p is 

V.c.2 

De vectorpotentiaal ~(r) van het veld dat ontstaat ten gevolge 
van een magnetische dipool m is : 

A',.,Cf) = ~ ~(t-) x~ V.c.3 

waarin .• r = Ir\ 

I) Het bewijs van de juistheid van de mathematische uitdrukkingen 
... ...t .... _. 

voor de grootheden Af'(r) en Aw.Cr): 
.... ... 

al De vectorpotentiaal Ap(r): 

V.c.l 
.... .. _.. 

waarin, p een constante, dus rot(p) = 0 

'S,.(J<) • ~ MdÀ(J...) - -'to Jtxj ....... ë"f 
&fT 0 --· r lt. p • - ijif . ""( • ;;jjf" ...,_ V.c.4 

Met behulp van de wet van Biot en Savart is te verifieren dat deze 
formule voor ]p(r) klopt. Biot en Savart: 

BCr) = Ao(.•J Ju;-~) x(.-L-ii'J o.v' v.c.5 
~rr v' \ ii:-~'ls 

Wanneer je als bron een stroomdipool p neemt, die gedefinieerd is 
als: 

p = lim I· d , gelegen in de oorsprong 0 
~-~ 

dan volgt hiervoor, uit de wet van Biot en Savart dat: 

V.c.6 

_.. - .-4tg I ä x r - ..cc.o p x r 
B,(r) = ~.trr. r' - w· r-l V.c.7 
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..... .. 
b) De vectorpotentiaal A.(r) 

De magnetische dipool m is gedefinieerd als: - .... ..... m = m • e- = lim ..lo1. • d = lim ;c.. d · ë ei V. c. 8 
~ .. o cA ... o 

waarin, m de magnetische dipool. 
m = \mI , deze is eindig. 
e~ is de richting van de dipool. 
~ de magnetische lading van een pool. 
d de afstand tussen de polen, gericht 

van neg. naar pos. pool. 
d = tal . 
ë cl = al I ët'l , en 't 4 = e... . 

.... -Voor de berekening van het magnetische veld B .. (r) ten gevolge van de 
magnetische dipool kies ik de volgende configuratie: 

... 
·'"' 

Fig. V.2 De positieve magnetische pool ligt in (O,O,d/2), 
de negatieve pool ligt in (0,0,-d/2). 
ris het veldpunt waar B berekend wordt. 

Voor de magnetische potentiaal ten gevolge van een magnetische 
dipool geldt: (analogoog aan de electrische potentiaal voor een 
electrische dipool). 

V.c.9 
....... 

Voor het magneetveld ~(r) ten gevolge van de boven beschreven 
magnetische dipool m geldt: 

V.c.lO 

waaruit met V.c.9 direct volgt dat: 

iLcx,y,z) = -:•nY"\ [!.'~~~~~ l V.c.ll 
~ ..., ~ t•/rs- '/rl j 

Leiden we het magneetveld af uit de gegeven vectorpotentiaal A,(r), 
dan dient dit hetzelfde resultaat op te leveren. 
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Alvorens te beginnen herhaal ik nog enkele rekenregels uit de 
vectoranalyse (hierin is a een scalair veld en veen vectorveld): 

.... ..a - V 2 rot(a v) = a· rot(v) + grad(a) x v .c .1 
rotrotcV) = graddiv(v) - divgrad(v) V.c.l3 

-r ... crJ = ;: ~ ( ""') x~ 
= ~ (~tot (I~)- \'fï A.ot(~)) V.c.l4 

mis een constante vector, dus rot(m) = 0 -B...,(r) = rotc"A".(r)) = ";.:. Ao.t."'t..ot:( ,,, ) V.c.15 

= ~(OJio-tA~(~)-~lt~r)) V.c.16 

Nemen we voor ii1 = in·ë'! , dan levert. dit voor het magneetveld B.,.(r): 

divgrad(1/l11) = 0 ,en dus geldt ook: 
divgrad(m/lrl) = 0 ,waaruit volgt: 

R...,C1J = ~(~(fit)) 

i".CrJ = .l'f.oM. [~!~~~ , \ 
"'r ~ lz I rr - 1r•) 

V.c .17 

V.c .18 

V.c.19 

Hiermee is bewezen dat A".(r) de vectorpotentiaal is voor het 
magneetveld ten gevolge van een magnetische dipool. 

II) De magnetische flux f, omvat door een winding is: 

p = ff CB·~J dO V.c.20 
~ -a -Uanneer er geldt B = rot(A), is V.c.20 te schriJven als: 

p = JJ (rot(A)•n) dO V.c.21 
s 

Na toepassing van de stelling van Stokes, gaat deze oppervlakte-
integraal over in een kringintegraal: 

f = j (A•t) ds V.c.22 
I( 

waarin, K de gesloten randkromme die het oppervlakS omsluit. 
t de raakvee tor aan de randkromme. 
A de vectorpotentiaal van B. 

~ ~ 

Aangezien we Ap en A .... kennen, beperkt zich de berekening van de flux 
~: en ~: ten gevolge van een stroomdipool p en magnetische dipool 

m, tot de berekening van een lijnintegraal. 
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al De berekening van ~(x.z). 
Ik kies de volgende configuratie: De cirkelvormige winding in het 
xy-vlak met het middelpunt in 0 en een straal R. De stroomdipool 
p = p-~ligt in (x,O,-z). 

Voor de 
gelegen 

a.. p = p•'t' .......... ra- y 
.. ! 

I 
! 

Fig. V.3 Schematische voorstelling van 
de configuratie, gebruikt om 
1':cx,z) te berekenen. 

flux door deze winding ten gevolge 
in (x,O,-z), geldt: 

van de stroomdipool 

p: Cx.-z) = § ;;: ( ~~· t) M 

1: (x, -z) 

K 
waarin, t 

ds 
r 

""'t, e· R. 
= "ttr 

J. 
waar in , c = (x z. + y 1. + R 2 )&. 

V.c.23 
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.... 
b) De berekening van ~R CL.z.l 

Ik kies hiervoor dezelfde configuratie als in a) maar nu met 
een magnetische dipool m = m·êx als bron, gelegen in (x,O,z). 
Lijnintegraal V.c.22 gaat over in: 

ur 

~;cx.z) = ~;.R.j((~cw!:) K ~ ). t) acp V.c.25 
0 1.11' 

~:(x,z) = ~oiTR J ( ~( ~) • (;.. )( t) Jo~ V.c.26 
0 

...:lo 

waarin, t = ( -sinf, cosf,O) 
Di = (m,O,O) 

u· 
f~ (x,z) = -"c~lf R J (~('~) • i~) co-tiJ cliJ V.c.27 

0 

_ .... 
<}1\Cx,z) 

waar in, c = (x z. + z c. + R' ) 'lt. 

De beide uitdrukkingen voor ~~ (x,z) en ~;(x,z) uit paragraaf IV.2 
zijn hiermee afgeleid. 
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1. d Berekening van een ruimtehoek. 
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····· .... 

..... c 

.. 

. . .. ... 

.·· .. . .. · 

.. .. 

.. ··· 

···· .... 

. ·· .. .. · 
.. 
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······· .. .. ... 

.. 

•• ••• • • ..a. 
...•.•. z;&iilli:.··· r 

.. ... ·· 
.. ·· 

.·· .·· 

Fig.V.4 Driehoek R1R1Rl, ris het 
punt van waaruit de driehoek 
gezien wordt. 

De ruimtehoekJ4, waaronder de driehoek R 1 R~R3 gezien wordt vanuit 
t, is gelijk aan: (ref./4/) 

V.d.l 

waarin, c de vector van r naar m. _.. 
m het zwaartepunt van de driehoek. 
rî de normaal op de driehoek, ·deze normaal is naar 

buiten gericht voor het gesloten oppervlak 
waarvan de driehoek R 1 R1 R~ deel uit maakt. 

V.d.2 

Voor {?> en i kunnen soortgelijke uitdrukkingen gevonden worden door 
een cyclische permutatie van de indices. 
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1.e De Back-projection ofwel de Projectie Reconstructie 
.methode. 

De projectie-reconstructie methode wordt hiervolgend uitgewerkt 
met de symbolen zoals die bij de CT-techniek zijn ingevoerd.Voor de 
NMR image-reconstructie is een soortgelijk betoog te houden. 
Schrijf~ (x,y) als een tweedimensionale Fourier integraal: .. ""' 

,.,_ cx,y) =Jf M(Jc..~~,lt'))~[L1ri.(~)(·x,.1~·~j)]a~)ta~'j v' . .1..1 
-oo-oo 

met, 
IDoa 

M(k.,k:l) =JJ ;t.(x,~) ~[-1.Ti..(~,.x +.Q..~~) cl,.,c ~. V .e. 2 ....... 
Roteer het xy-stelsel naar het rs-stelsel met, 

of. = arctan(k_,lkx) 

k = ~ k1 + k' 
1 

" ~ 

V.e.3 

De integraal in de uitdrukking voor M(k~,k_,) kan herschreven 
worden als: 

ao • 

MCkx,k~) =JJ x(",~)·R.«.f[-2.tr~·..\lr.•Joot.]~ V.e.4 

-··· Na herrangschikking van de integratievolgorde, zien we dat de 
s-·integraal juist gelijk is aan de definitie van de bundelprojectie 
p(r.~). (zie paragraaf II.2), zodat: .. 

M(k 11 ,k_,J =j p(-"~et.) IIIX.f(-u~Sln.)'" = P(k,.c.) V.e.5 --waarin, P(k,ä) de Fourier getransformeerde van p(r,ä). 

Formule V.e.5 levert een fundamentele relatie ! ~e zien namelijk 
dat de Fourier getransformeerde MCklC, k!t) van .IC (x, y), gelijk is aan 
de Fourier getransformeerde P(k,O() van p(r ,DL). - · 
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De meest gehanteerde reconstructiemethode werkt als volgt: 
1r 

~·cx,y) = j p(x·cosot+ y-sinot,oc.) d~X. V.e.6 
0 

waarin, X· cos oè. + y. sino(. = r, 
~·cx,y) de benaderde reconstructie van ~(x,y). 

10 

p(r,ot) =ff{~1 ol.) ~ (l."lf~h)A V.e.7 

dus, 
.. ... ?(.1, ... ) 

l't*(",~)·Jf 1..8..1 ·~[.tr~.l(""""'"'~~*-"'>1·1.l.l-a-o:W 
0 _.,. 

V.e.8 

Hierbij is het rechter gedeelte van de integraal precies de 
tweedimensionale Fourier integraal, uitgeschreven in polaire 
coordinaten. Zo vinden we dus met deze reconstructie methode, 
uitgaande van V.e.6 voor de benaderde Fourier amplitudes: 

* M (k~,k,J = P(k,«J/Ikl V.e.9 

Deze is op een constante na gelijk aan MCkx,k~): de exacte Fourièr 
amplitudes. Wanneer we definieren : 

'1f 

;"t•(x,y) =J p•(,c Co-?0(. +!:')~Cl. ,oe.) ei~ V .e.lO 
0 

met, 
00 

p*(r,"'-) = J I .al· ?(~,el). L«.f [tTi Sb.] A V.e.ll 
-ao 

,. 
dan zal M Ckx,k.!l) -= M(k",k') . · 
In de praktijk wordt de integraal uit V.e.lO vervangen door een 
eindig aantal sommaties: 

"' 
;t.*Cx,y) = -~ {tx·(O':)"'j+-~~atj ,ct.~) AC(. 

J= - . 
V.e.12 

waarin, m het aantal hoeken waaronder gemeten is. 
b~het increment van de hoek bij elke 

volgende meting. 
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1.! De flux omvat door een fluxtransfonnator. 

De flux ~ll. (z) die omvat wordt door een cirkelvormige 
winding me.t straal R, gelegen ter hoogte z, wordt gegeven door: 

t.r~ 

fa.Cz) =JJ (E(t,'t,f)• ~)~cM.~ V.f.l 

Voor een 
xy-vlak, 

Voor een 

oo 
rechtsom gewikkelde winding die evenwijdig 
is de normaal n = ê!. Formule V.f.l gaat 

urR. 
f R ( z) ~ 1 J f> r (l, Jo&. I 9>) " .rt.c:M_d..~ 

0 0 

ligt aan het 
dan over in: 

V. f.2 

linksom gewikkelde winding is n = 
ZW' I\. 

--,e ~ . V. f .1 gaat over in: 

!ttCz) =JJ- &~(.~&,n.,,) ~cMd..~. V. f.3 
0 0 

Voor de fluxtransformator hebben we een configuratie waarbij 
ter plaatse: 
z 1 k, windingen met straal R, rechtsom gewikkeld. 
z 1 + b, k~ windingen met straal Rl linksom gewikkeld. 
z 1 + b1 + b z. k ~ windingen met straal R l rechtsom gewikkeld. 

De totaal omvatte flux i 'FT (z) is de som der fluxen die door de 
afzonderlijke windingen omvat worden, en is: 

trTCz,) = k,fR,{l,)+~ .. ~lla(l,t-1>,)+"-~!a.)(!,+b..,.b&) V.f.lf 

We nemen z 1 als de z-coordinaat van de fluxtransformator, aangezien 
de flux door de windingen ter hoogte z 1 de grootste, en bepalende, 
bijdrage levert tot de gemeten flux van het biomagnetische signaal. 
Uc zien dat de bijdrage van iR~,(z 1 + b1 ) ten gevolge van de andere 
wikkelrichting tegengesteld van teken is, bij eenzelfde magneetveld
a. (B niet evenwijdig aan de winding). Om dit tot uiting te laten 
komen in formule V.f.4, definieren we de flux ~~(z) als: ,11' ~ - . 

~~ (z) =JJ ~~{.l,fl.J~) . .Jtt:AA.d..c;? V.f.5 
0 0 

hetgeen de flux voorstelt die omvat wordt door een rechtsom 
gewikkelde winding. 
Formule V.f.4 gaat met deze definitie over in: 
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l.g Tavlorreeksen voor de flux t.g.v. een_QIQ~ 

;r, f' I"' 
De functies r~(y,z) en ~R(y,z) gegeven door: 

l.'1i" 
p ;oM(o P. ~ I C#? c;f A<9 

~p..(y,z) = Ji'lfC. • (•- .t(%) ""'3')9z. 
o 1.T 

V.g.1 

I~ .-lto~·R·!. ( G011 j.C\) 

~ p.(Y, z) = 't'll"'c.l J (1- 1 (~!--)~er )'la 
0 

V.g.2 

ZlJn te schrijven als een recurrente Taylorreeksen in (yRJcL): 
Dit wordt hieronder afgeleid voor: 

al De electrische dipool. 

-t u f)O (.t'n-t) H 
(1-x) = 1 + L 1" . "" I 

" ,. I • 
V.g.3 

waarin, -1 < x < 1 
(2n-1)!! = 1• 3·5·7· ..... ·(2n-1). 

Substitueer voor x = (2Ry/ct)cosf, en vul deze reeksontwikkeling 
1n in de integraal V.g.1 . Dit levert: 

1.T' .. t ) ,, 
.-'t R f .l. l:t.n-1 .. ( lt~-) )r>o p;(!j,t.)· ;Jr ~,[1+.f.i .t"-Y\! · 1(--zr ·(#)., clcJ>. V.g.4 

0 

Alleen de integratie over de even termen in de cosinus zijn ongelijk 
nul. Na substitutie van n = 2i - 1 vallen de oneven termen in V.g.4 
weg en gaat deze over in: 

t· LT 
:I_P( ) ~ ~ (1.!~-l)!! (.tR.~) \-1 f . 
:t'~ Ij,~ • ~T(.. ti .tLC-1. (t~-·J!. c.L . ~l· Ij d.~ V. g. 5 

ur . o 

Voor de integraal J cos .. "c;p d' is de volgende relatie te vinden: 
(ref./1/) o 

1.lf" ~~ &41r ( .t\.-J)!! J cos CJd1 = .t''"'. i.~ V.g.6 
0 

Substitueren we deze relatie in formule V.g.5, dan wordt de flux 
~: ( y, z) beschreven door: . . 

00 • ) 11 .t~-1 
;cP Ao eR ~ ~Lfi.-~1! (1\.-l .. ..,.". . ( .t R.~) 
!f:'p.(y,z) = &flTG f;ï t" (ü-•)! t'••. t! \ c'- V.g.7 

Na enig rangschikken levert dit op: 

J:. P "tof P.. " (l.ft.--3) H (ft~ fti.-J 
ï'R C Y • z) = ~ rrc. b (2.·'--.2.)1!. l! . .t ~•• · \. 7L] V.g.8 

waarin, (2i-2)!! = 1·2·4·6· ..... ·(2i-2) 
0!! = 1 
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Dit kan als volgt geschreven worden: 
zP """top R. Loo 
~ll(y,z) = c. . A\. 

1.:1 
V.g.9 

waarbij voor A~ een recurrente betrekking te vinden is, te weten: 

A i = Ry/2c~ . (fl _\~ . 
A i.+f = A;; ((1t1.-IXIIL+I}/14i.(i+d). ,~] , c. ~ 1 V.g.10 

De reeks convergeert wanneer voldaan is aan: 

lim } A ~+t j < 1 
t ... ao 

ofwel: V.g.11 

_lim I4A i. (Rb/cJ.)
1 1 < 1 " ... _ 

CR - y) 
{ 

'Z 

._ CR + y)t 

4(Rb/c')L < 1 

+ z 'Z.) 0 
+ z 1 > 0 

waaruit volgt dat: 

71 

Hieruit volgt dat aan voorwaarde V.g.11 wordt voldaan voor alle 
waarden van R, y en z. De reeks convergeert dus voor alle waarden 
van R, y en z. 

Gebruiken we als benadering voor f:(y,z) een eindige reeks met als 
resultaat f;. Hiervoor geldt: 

" %" = ""'to·f·~ ~ R· '1:, , .~ '- V. g .12 
'- ... I 

De asymptotische convergentiefactor A~ is gedefinieerd als: 

A = l1"m l it-§; )- LW-. \ ~\ = (2Ry/cz.)~ V g 13 
c. " ... co i;_ t;'"' - "..... A" · · 

Deze is altijd kleiner dan 1 en een functie van R, y en z. 
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bJ De magnetische dipool. 

Voor de flux ten gevolge van een magnetische dipool is een analoog 
betoog te houden. Ik vermeld hieruit de belangrijkste punten: 

Jt~. 00 (%." ,., > n 
(1-x) = 1 + b- 1"'. M ~ V.g .14 

waarin, -1 < x < 1 

Substitueer x= (2Ry/c~)cos1. De oneven machten van de cosinus 
onder de integraal hebben de waarde nul. De resulterende even 
machten zijn te heschrijven volgens eenzelfde recept als in 
V.g.6 is gedaan. Na herrangschikken levert dit: 

I""' _Mq"MR.l:~ (4L-t)!! ./R~\1Ï.-1 
t'll (y,z) - ~.tTc.3 ?-- (&i.)!r·i.!·.t'•• l ë!"""J ..... V.g.15 

hetgeen leidt tot de recurrente betrekking: 
I- _..4(0 I'M R l LIOO 
l'p.(Y,Z) = ltll"c.l l•l f>\. V.g.16 

waarin, B 1 = 3Ry/4ct. z. 
B i.tl = B;. · (C&ti.1'1)(~t~tJ)/a.i. ( ,;. .. ,)) · (~) 

Oe benaderde oplossing na n sommaties is: 

p;~ .-4co. ,._. R. ~ 'W\ 

2- &\. V .g .17 
cl \.si 

Ook deze reeks convergeert voor alle waarden van R, y en z. 

In een computerprogramma kan een relatieve fout t (met L > 0) 
ingevoerd worden. ~ 
Door de functie !"" ( l, of t~) aan de voorwaarde te laten voldoen: 

1 
~ h .. ,- ~ h l ~ c::: 

- '" V.g.18 !" ·. 
is het mogelijk de integralen V.g.1 en 2 willekeurig nauwkeurig 
benaderd worden met behulp van de twee recurrente reeksen 
V.g.10 en 16. 
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1.h Oppervlakte integratie m.b.v. Gauss-integratie. 

De oppervlakte integraal van een functie f(r.~) over een 
cirkeloppervlak met straal R, kan benaderd worden met behulp van de 
discrete Gauss-integratie methode. (Ref./1/). 

U'R " 

F(R) =JJ~(~,,)~=lfR.
1

bo..~~('Xi.,~i.)t±n V.h.1 
00 

waarin, a'- de weegfactor van de i -de term. 
f(x~,yi) de functiewaarde ter plaatse (xL,Yi)· 

Voor een constante functie f 0 (r,f) = c, is de keuze van n = 1 
voldoende om een exacte uitkomst van te integraal te vinden. Hoe 
stijler een functie, des te groter dient n gekozen te worden om de 
integraal goed te kunnen benaderen (dat wil zeggen IE" 1 < f ·IF I , 
met t. > 0). 
Het bleek (ref./31/), dat voor de soort functies die het magneetveld 
ten gevolge van een stroomdipool beschrijven, de waarden = 7, 
voldoende groot is om de te berekenen oppervlaKte integraal over het 
oppervlak van de winding, tot op +- 1 ~nauwkeurig te benaderen. 
Voor n = 7 geldt: 

i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 
F(R) = TR 

waarin 

a· L x· 
" 

1/8 ~2/3 1 

1/8 -fi761 

R 

R 

1/8 - fiï6' R 

1/8 - ~ 2/3
1 

R 

1/8 - ~116 R 

1/8 -.lïTs' R 

1/4 0 

Yi 

0 

1/2.{2' 

1/2.{2' 

0 

- 1/2·[2"1 

- 112·& 
. 

0 

R 

R 

R 

R 

V.h.2 

Fig. V.5 Schematische 
representatie in het 
vlak van de discrete 
punten (x~.Yi), waar 
f(x,y) berekend wordt. 
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l.i Hatrix deflatie. gebruikt voor de oplossing van 
bet potentiaal probleem. 

Het potentiaal probleem was gegeven als (formule I.31): 

V = g + B V V. i.1 

Dit stelsel lineaire vergelijkingen is niet direct op te lossen daar 
matrix B een eigenwaarde À.= 1 heeft met de eenheidsvector e, 
waarvoor geldt: et= (1,1,1 ..... ,1,1). Fysisch correspondeert dit 
met het feit dat de potentiaal op een constante na bepaald is. De 
wiskundige oplossing van dit probleem is gevonden in de toepassing 
van de Matrix-deflatie theorie (ref./21/). 
Beschouw het stelsel lineaire vergelijkingen: 

tJ=g+(B e·pt)tJ V. i.2 

waarin, p een willekeurige vector waarvoor geldt: 
e -e. p = 1 

Wanneer B slechts een eigenwaarde À= 1 heeft, dan levert het 
stelsel lineaire vergelijkingen V.i.2 een unieke oplossing voor tJ. 
Deze oplossing is tevens een oplossing voor V uit V.i.1, terwijl 
algemeen geldt: pt.u = 0 . 

Het bewijs: 

Zij lt een eigenvector van matrix B met eigenwaarde ;l= 1. 
Voor deze eigenvector moet gelden: 

t 1 . g = 0 

hetgeen direct volgt uit V.i.l: 

lt·V =lt. g + lt·B·V = lt·g + lt·V. 

V. i.3 

Vermenigvuldigen we ook V.i.2 links en rechts met lt. dan levert dit 

lt· tJ = lt· g + lt.·B·tJ- lt·e·P~ tJ • 

V.i.4 

Hieruit volgt dat p\tJ = 0 , daar 1 ~e in het algemeen ongelijk nul 
is. Substitueren we dit resultaat in V.i.2, dat levert dit: 

tJ = g + B tJ- e (pt·tJ) = g + B·tJ V.i.5 

waarmee bewezen is dat de oplossing tJ uit V.i.2 ook een oplossing is 
van V. 
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De keuze van de vector p bepaald de plaats waar de potentiaal 
nul gekozen wordt. Kiezen we pt" = (0,0,0, .... ,pt=1,0,0,0 ..... 0), dan 
zal het k-de element van de oplossingsvector W nul zijn (p t. W = 0). 
Met andere woorden, de potentiaal op driehoekjek is gelijk nul. 
Kiezen we voor p t = ( 1/N ,1/N ,1/N, ......... ,1/N), dan zal de 
oplossingsvector W zodanig zijn dat de gemiddelde waarde van zijn 
componenten 0 is. 
De oplossing van vergelijking V.i.2 geschiedt iteratief: 

w 0 = g 

"' t .\-1 W = g + (B - e·p ) W , k >= 1 
V.i.S 

De fout E(k) is gedefinieerd als: 

( vJA._ w'""') t. ( w\- ...,/'-•) 
E(k) = (-.v-'-•)t. vvJi.-r. V. i. 7 

De iteratie stopt wanneer E(k) < é , met E.. > ·0. 
Dit stopcriterium werkt, aangezien de gemiddelde waarde van de 
componenten van W nul is. 
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1. j Achtergrond van de kernspinresonantie. 

Beschouwen we het proton ( 1H, spin = 1/2), dan heeft dit proton 
in de kern van het waterstof atoom een permanent kernmagnetisch 
momentl1. waarvoor geldt: 

- -x = g·(q,l2m,)·J 

waarin, g de nucleaire Land{-g factor. 
qt de eenheidsladig. 
~, de massa van het proton. 
J het impulsmoment van het proton. 

-

V. j .1 

Plaatsen we het proton in een uniform magnetisch veld 8, dan werkt 
(in het klassieke beeld) op het proton een koppel ïr dat gelijk is 
aan)Ïx B. Door dit koppel v~randert het impulsmoment als functie van 
de tijd. Deze verandering" J/O))t is gelijk aan het koppel Ï: . 

V. j .2 
.... 

Gebruiken we wederom het klassieke beeld, waarbij J een hoek a 
maakt met 1i, dan gaat ten gevolge dit koppe 1 1 precederen om 1i. 
Voor de precessie geldt: 

I ~J!è>t \ = \4"J· sine V. j .3 

waarin, US de vrije precessie frequentie van het 
impulsmoment. 

Voor het koppel f geldt: 

ll:l =lhxB\=...-r.·B·sin8 V.j. 4 

Wanneer we formule 3 en 4 invullen in 2, dan levert dit voor de 
precessie frequentie ~= 

u:r = .I'( IJ . B = Cj. l. 'Mt V. j .5 

ofwel, .J = t18\ 

Uit quanturnmechanische beschouwingen blijkt dat er een discreet 
getal j bestaat, genaamd de spin van het systeem, dat de component 
van het impulsmoment in een willekeurige richting aangeeft. 
Kiezen we het magneetveld B = B!, dan kan het impulsmoment in de 
z-richting: J~, de discrete waarden aannemen: (jfl,(j-1)~ •..... ,-jh) 
Voor het proton (j = 1/2), zijn er twee toestanden van het 
impulsmoment J~ mogelijk te weten: J!: = -1/2 ti of J 2- = 1/2 ti, 
(spin up of spin down). 
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-a. 
Plaatsen we het proton in een magneetveld B = B ! , dan zal de 
magnetische energie (U~) van de kern ook slechts twee waarden 
kunnen aannemen, te wet en U 1 en U .t . 

- ... 
U~= -~·B =- g(qe/2m,)·Jè·B V.j.6 

dus, 

= - g(qel2m,) 1/2 11 B 

:: g(~/2m,J 1/2 fi B 
V.j. 7 

Beschouwen we een macroscopisch systeem waarin zich per volume
eenheid N protonen bevinden, elk met een permanent kernmagnetisch 
moment 
De statistische mechanica vertelt ons dat de waarschijnlijkheid van 
een energie-toestand E evenredig is met exp(-E/kT). 
Wanneer we het boven beschreven systeem plaatsen in een magneetveld 
iB = Bt. dan zal er een resulterende paramagnetische kernmagnetisatie -M ontstaan. Dit komt doordat er zich meer proeonen in de lagere 
energie toestand zullen bevinden als in de toestand met de hogere 
energie. 

We definieren H als: 

V. j .8 

-waarin, H de paramagnetische kernspinmagnetisatie. 
~ het aantal protonen per volume-eenheid. 
~~ de gemiddelde waarde van het moment van 

deze N protonen. 

Er valt af te leiden dat in het bovenbeschreven systeem voor de 
kernspinmagnetisatie geldt: 

V. j .9 

Bij kamertemperatuur en een magnetische inductie van 0.3 T is het 
overwicht 1an de met het vel~meegerichtte spins klein, namelijk 
1 op de 10 . Er geldt dat (~41f/kT) << 1. Formule V.j.9 is onder 
deze voorwaarde te herschrijven als: 

~ 

M = 

-ofwel, M = 

z.- :a '2.-

N· "'· · .B = N-~ ·)·()+.!l.(~). L 
.Ik T 3 t.W\r ~T 

V. j .10 

V. j .11 

waarin, ~de magnetische volume susceptibiliteit 
van de protonen. 

... 
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Bijlage 2. Het intellect beeldverwerkingssysteem. 

FUNCTIONAL DESCRIPTION 

s-.A~ 
... c-a~ 

1 
VIdeo Vid10 

VIdeo VIdeo Vldllo 

~ ~ 
Video 

H H r-.. o.n.-t f-t· OutpUt Jnpua lftllllt F,__ 
Part "'-aing .._..,.. Pon 

T l_ 
~ 
o .. 
Trllllfw 

T 1 
Compullf ~ COMPUTER LINK 

FIGURE Al. SIMPLIFIED BLOCK DIAGRAM 

Thi1 sectiou deacribea the basic arranaemeuts of INTELLECT aud the 
function• 1t can parform. 

A s1mpl1f1ed block dtaaram of INTELLECT 11 ahovn 1u Fiaure Al. Th1a 
INTELLECT 11 dividad 1nto aiaht main lunctional sectionel 

(I) 7rameatora. 

(b) Store addreaa and con trol. 

(c) Video input port. 

(cl) Video input procaeaiaa. 

( e) V1.deo output port. 

(f) Video output procaaa1na. 

<a> Computer data tranafer. 

(b) Coapu ter link. 



TB! FU.!!ESTOI! 

the beart of tba t!'ftELL!C:' tyate• 11 a dis1tal fra•eatace wbieh 11 
elttett'ouic:.aJ.ly arraaged to repreae~at a ataDdarcl TV raater. The atore 
co•prtaea '12 'I 512 byte art"ay, eaeh byte r~preaeauoa oDe pieture 
poia.t aad b.avtas 8-blt resolutiotl (aee Pisure A2 balov). 

<- --512· -· -·+ 

FIGUAE &2. INTELLIC:T FRAMESTORE 

1UII!STOK! ADDI!SS UD COSTROL 

rtaa fraaeatore addreaa 
vr1t1DI to aud readtna 
ea;able ti1e readtna 
&l7acbronousty. 

aud coatrol aec:ttoa seneratea the addr••••• for 
fro• tbe fra•eatore vtth the correct tt•tna• to 
ae.d vrtttua procetaea to ba c::oadgcted 

VIDEO IM PCT POltT 

Tha video taput port takea tta tu.put fro• aay TV receiver, CCtY eaaera 
or VTI. vhic:b atvee a standerd 52S or 6%5 ltae reater output. 

All ADC in tbe ·ttdeo tnpuc part ••••1•• thl incaaiftl rraae at a quarter 
of a a1111oft potace aad converte the brtshta••• value of eaeb picture 
po:S.at 1nto eu. 8-btt word. 1.1ne 111d t1ald 1y11c pul••• are derived troa 
t1a input; theee ara ueed to snerata tiatna tor the fraaeetare 
addreas and control, end tb• video input proceeeittl• 

tbe ltaaderd 625 ltne reet ar coaprilll tvo iaterlacec! ft.eldl of 312,5 
Ua.ee. lNT!LL!CT utililll oa.l1 256 of the 312,5 11ael in I&Cil field 
lt•e fiaure All, anc:l the video tap~at port •••• the fraaeetore &I two 
•~r171 of Sl2 a 2S6 b7t11 C••• rs.aure A4) vlt.ea eatel'ia.a video 4ete. 

I'ICIURI M. R!LAT_,. IE'I'MI!ll TH! FRAMIITORE ARRAY AI'<D VIDEO FIELDI 

The etaa:darda 525 lia.e reater coapriaee two interlaced field.a of 262,5 
linelo Of these 241,5 in esch field carry aettve picture ta.foraat1oa. 
IIT!Ll.~CT eatere video fro• theae active ltnee tnto the fraaesc:ore 11 
t•o arr171 of 512 :11. 241 bytee. 

TlD!O IRPUT PROC!SSISG 

tll:are are four real•ti•e video input funetio'fte vhtch ••1 be perforaed 
oe the data ea.tertus the fraaeatore. Thay are: 

(a) 

(lo) 

I KPUT WINDOW 

rtte input ViDdOV fua.ctiO'D tel•etl I deftned tub•rao fraae to 
be antered iato tba fra•eatore <••• Ptaure AS). The 
dimeattoaa end poltttoa of the vtudow ere lptcified by four 
para1uten antered •• coaputer coatrol date. these epplJ to 
alther o: boçh ftelda of c.be atore .. 

The eelectad t·eatou of tha fraaeatore to 1 be updated 'DJ 
tnco·..stna video ••1 ba alther 1a.a146.or outttde the epaetf1ad 
vindaw, aod tha reatoa of t.tl& fraaeatora vhich 11 not 

updated reaataa f ra 1eo. 

• I ..... 
JIT SBIPT FIOU .. E Al. IWUT WINDOW 

~ata te eutered io.to tbe fra•eatore aa a tertea of S•btt 
bJtet repreteo.Unl the briahtneaa of one picture point. The 
bit abtft fuacuon tbifta the data ia eaeh byte toverde the 
leaet eiantftcaat amd of the byte (aee Fisure A6). 

A coeputer coatrol vord. apec1fiea how •aay placet the input 
~:~: .!: ~: ba t:h!!;:~· IDd blt plenet whicb ere not vr1ttea 

n..-·~ 

H~~~ 
t.._;J . 
LOST 

FIGURE Al. BIT SHIFT 

(d) 

, ·•:; ,n<l 

·:ne btt-planet in the 
aele..-rt ... ely (ue Ftgure 
apec1f1ea vhich planes ere 
·:tdeo data. !he plar.aa 
ur..· hanall!d. 

treeeetort ••Y be vrttt•n tnt' 
A.7) • A coaput1r control det1 vore 
to be proucud froe~ the t.aco•tnr 

vh.icb are not u.pdated r••atr 

~lij 
~AOTlCTID 

FIGUAI A7. IIT I'IIOTICT 

PIUD SIUCt 

Tbe Y14eo ta.pat Pol't aol'a&llJ iapaca clata co botb f1el4a of 
tlaa fraaeetol'l• Oataa tba ta.put P1alcl laleet faaetloa, 1t 1• 
poaal'bla co aelecc tUt oalJ ooe f1a14 (or noaa at all) 1• 
upcleta4 wttb ••• vtdao data. It alaoalcl ba uota4 tbat ta tbe 
atoale•ftel• ao4a. IOTI f1alda of tlle la.pot vt4eo ara ta.pat 
eltel'aacalJ to tlla · aelectad ftald of tba fraaeatOI'&• 

TIIIlO OIITPIIT PO&Y 

na ., ... O•tpat Pol't eat~acta dta1t1aed data froa tba fraaaatore IDd 

racoaatractl 1t toto a ataadard 5ZS or 625 liaa coapo•tte vtdeo 
as.,aal. It , .. arataa reacl ad4raaa etatea for tba fraaaatora a4d ree• 
aacl coatral. aad tor tbe vtdao outpat proceaalaa fuacttoaa. tha raad 
••••••• 11 aacaaaarS.lJ tclaa~ical to tba Wl'1te eaqueace aacl aa:r be 
fraa-raaataa or craah•lockacl to aa esteraal raa4 aaaloclr. 11111l&l .. Aa 
tlaa data ta eacracced froa tha fraaaatore 1t ia coavertad ia a DAC to 
aa aaaloa•• laval aa4 atsa4 vS.cll • caapol1ta eyac etaaal dertvad fro• 
ttle r••• ••-.•nee. 

fliiiO OII!PIIT PI.OC&SSlBD 

fhara are etahc: rael-ttae faacctoaa wbtch aa:r ba perforaecl oa tha 
outpt v1dao data befara it 11 rec:oaatracte4 tata a eoapoatte video 

.."ataael. All tba fuactioaa balov laave tba fraaaacora data uaaffacted. 
Thay ara: 

(a) BOI.IZOn.t.L AMD Vll.ttc.&L CUltSOl 

(~) 

(c) 

A croaawtr• two p1xela tbic:k ••Y ba auparlaJ'OIId on the 
video outpat atr••• <••• Piaare 48). Tbe poaittoaa of tha 
hori&oatal 11ul vert1eal vtrea are apec1f1ed by tvo coapater 
coatrol vorda. leed addraaa ttataa froa the video output 
port tella tlle outJ'at p~roeaaaor vbteh part of tbe fra•aetora 
ieotat eotac:tcUna vtth tbe croeavtre it force• tha vale&e of 
that picture point to paak vhita or black. Tb.e level h 
1pecified by a fortbar entrol •orcl. 

x 

V ·----------~------·--

FIOURI Al. -ZO*TAL AND VEATICAL CUIIIDII 

OVII.Ut 

tba ovarlay fuoc:Uoa axaataes a apac1f1ed bit pla'lla of tilt 
fraaaecore •• cbe vt4eo data pa•••• tb.roaab· tf tha aalaccu 
bit ia 1 pietare potac ia aet to aaro. tllaa tbe vtdec 
diaplayad wtU be darivad froa tba raaatataa aavaa bi te ( tu· 
Pisure &9) • lf cb.e aelaetacl bit la eet co 1. tba di&J'l&yac 
video vtll ba ••~ to paak wbtca C all t•a to tlut video outpat 
pon) •• ~loek !all O'a). 

.._lolt_ ---
EJjjlj 
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Hieronder zijn de snijpunten van de lineaire transformaties 
CAi,Gt) getabelleerd zoals die gebruikt zijn voor de scheiding van 
de verschillende weefsels in de CT scan-plaatjes. 

weefsel: huid botweefsel hersenwe~fsel 

CA· G·J CA· G;J LA· G ·) 

(0 ,0 ) (0 ,0 ) (0 ,0 ) 

(50 ,15 ) (1000,0 ) (910 ,0 ) 
(100 ,45 ) (1200, 25 ) (940 ,20 ) 
(150 '128) (1300,55 ) (970 ,85 ) 
(200 ,210) (1450, 128) (995 ,195) 
(300 ,255) (1500,165) (1000,90 ) (* 
(850 ,255) (1600,230) (1005,210) 
(1200,0 ) (1800,255) (1030,230) 
(4095,0 ) (2500,255) (1045,255) 

(4095,0 ) (1060, 230) 
(1090, 190) 
(1120. 83 ) 
(1180' 0 ) 
(4095,0 ) 

(* Om de cerebro spinale vloeistof in de foramen en rond het 
hersenweefsel te kunnen discrimineren, werd rond de waarde 
A = 1000 (A(csf)~lOOO), een smalle dip in de transformatie 
aangebracht. 

Voor de NMR scan-plaatjes heb ik op dit moment noch slechts 
voorlopige transformatietabellen samengesteld. Het werk wordt 
bemoeilijkt doordat voor NMR de A-waarden van de weefsels binnen 
een vrij kleine range liggen (zie ook het intermezzo van paragraaf 
III.4). 
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3.b Tabellen van de door een winding omvatte flux. 

Op de hierna volgende 2 pagina's vindt u de resultaten van de 
simulatieberekeningen die gedaan zijn om de door een winding omvatte 
magnetische flux, als functie van de straal R en als functie van de 
diepte z, te berekenen. 

In de tabellen staan getabelleerd: 

de straal R van de winding (in cm). 
de diepte Z van de bron (in cm), 
de plaats Y waar het maximum in de omvatte flux wordt gemeten 

(in cm), deze waarde is equivalent met de Y~zoals 
die in-hoofdstuk IV is geintroduceèrd. 

de flux omvat door de winding met straal R, gelegen ter 
plaatse Y. De bron is een stroomdipool of een 
magnetische dipool die op een die~te Z onder de • 
winding ligt. Het getal dat getabelleerd staat is 
dimensieloos en geeft in de tabel de verhouding aan 
van de waarden van de flux in de diverse punten. 

de bron kan zowel een stroomdipool (CURRENT DIPOLE) zijn 
alsook een magnetische dipool (MAGNETIC DIPOLE). 
Boven ieder tabel staat vermeld voor welke bron 
de berekeningen zijn gedaan. 
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J.c De invoerdata voor de "drit.•lwek;;··simuldties". 

Voor de samenstelling van de invoerfiles voor het magneetveld
~imulatieprogramma is een zekere organisatie van de files nodig. 
In deze paragraaf beschrijf ik achtereenvolgens de file-structuur 
van de files die de driehoeksbelegging vormen en de file
structuur voor de beschrijving van het activiteitsgebied. 

a) De driehoeksbelegqings··file. (Naam van de files: *.tri). 

Vorm: Isoort, #punten, # z-niveau's, # <f -niveau's, 
1, x(1), y(1), z(1), 

i, x(i), y(~). z(i), 

N, x(N) 1 y(N), z(N), 
# driehoeken, ~ 
1

1 
nr. 1 ... hoekpunt, nr. 2 hoekpunt, nr. 3 e. hoekpunt, 

~ ~ ~ 
m, nr. 1 hoekpunt, nr. 2 hoekpunt, nr. 3 hoekpunt, 

enzovoort voor al] e dr j ('hoeken m 1, 2N - 4 

b) De activit"eits-file. (Naam van de file: tri*.dat). 

Vorm: # punten op de cortex, 
1, x(l), y(l), z(l), T(1), Ax(1), Ay(1), Az(1), 

1, x(i), y(~). z(i), T(i), Ax(i), Ay(i) 1 Az(i), 

N, x(N), y(N), z(N} 1 T(N), Ax(N) 1 Ay(N)~ Az(N), 
# driehoeken, ,.. 

L ct -11 nr. 1 hoekpunt I nr. 2 hoekpunt I nr. 3 hoekptmt I 

~ ~ ~ 
m, nr. 1 hoekpunt, nr. 2 hoekpunt I nr. 3 hoekpunt I 

<>nzovoort voor alle driehoeken m = 1 1 2N - 4 
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Bi ilage 4. Korte beschrijving van de programma's. 

In deze bijlage wil ik kort de gebruikte programma's 
beschrijven. De listings en een meer uitgebreid verslag kunt u als 
een separate bijlage op aanvraag verkrijgen bij Riet Peters. 
(Adres: dr. M.J. Peters, vakgroep LT, vloer 4 van hetE & F gebouw, 
T.H. Twente , Enschede.) 

Oe programma's zijn globaal op te splitsen in 7 onderdelen. 
Ik zal de programma's bespreken in de volgorde zoals ze ook gebruikt 
moeten worden bij de verwerking van de CT scan-data. Daarna worden 
de programma's voor de verwerking van de NMR scan-data beschreven. 

4.a Decodering van de Philips CT flopoy-disks. 

Op de Philips floppy-disks staat de data in een zodanige 
codering en format dat deze niet direct bruikbaar is binnen het door 
mij gebruikte Intellect beeldverwerkingssysteem. De Philips datafile 
dient zodanig getransformeerd te worden dat hij uiteindelijk 
opgebouwd is uit 256 * 256 integer waarden die de A-waarden van de 
pixels in het plaatje bevatten. 
Aangezien de codering en het format van de Philips diskettes een 
fabrieksgeheim is, zullen deze programma's niet worden gepubliceerd. 

4.b Het programma Show and Store the PICture 

Dit programma (SSPIC) voert in wezen de transformaties uit 
zoals die beschreven staan in paragraaf III.4. 
Er wordt via de terminal een transformatie-tabel ingevoerd, waarna 
de betreffende transformatie wordt uitgevoerd op elk der 256 * 256 
pixels. Het resulterende plaatje wordt afgebeeld op het video
beeldscherm. Indien de afbeelding niet zo is zoals gewenst, kan een 
nieuwe transformatie-tabel ingevoerd worden, en dezelfde coupe wordt 
volgens deze nieuwe tabel getransformeerd. Is de afbeelding 
bevredigend, dan wordt de gehele afbeelding bewaard in een file die 
256 * 256 bytes groot is. 
De transformatie-tabel wordt bewaard en kan gebruikt worden voor de 
afbeelding van een andere coupe. 



Hoofdstuk V, Bijlagen. Pagina 87 

4.c Het programma Head Model SCAN. 

Dit programma (HMSCAN) beeldt allereerst op het video
beeldscherm de scan-plaatjes af zoals die gevonden zijn met behulp 
van SSPIC. Vervolgens is het mogelijk om de contour van een object 
dat geprojecteerd is op het beeldscherm te detecteren (zie ook 
paragraaf III.5). 

Via de terminal wordt een "crosswire" rechts van de te detecteren 
contour geplaatst. Het programma zal daarna een eerste punt op de 
contour vinden (dat voldoet aan de voorwaarde G >= T.), en de 
contourgrens verder afscannen. De gevonden punten op de contour 
worden daarna in de vorm van gekleurde pixels naar het video-beeld 
geschreven. Mocht de contour niet de gewenste vorm bezitten, dan kan 
de waarde van T veranderd worden. Het programma zoekt vervolgens de 
nieuwe contour, horend bij de nieuwe waarde van deze "treshold" 
waarde T. Heeft de gevonden contour de juiste vorm, dan zullen de 
coordinaten van de punten die op de contour ljggen bewaard worden op 
een file. 

Het is mogelijk om een contour af te scannen wanneer: 

a) De crosswire in het donkere gebied ligt, rechts van de contour 
van een licht gebied. 

b) De crosswire in het lichte gebied ligt, rechts van de contour 
van een donker gebied. 

In het eerste geval wordt in horizontaal richting links van de 
crosswire gezocht naar het eerste pixel dat voldoet aan G >= T, in 
het tweede geval wordt in dezelfde richting gezocht naar een 
combinatie van twee pixels op de horizontale lijn waarvoor geldt: 
{G(x;.,Yi.) >=Ten G(Xï.-r.Yi.) < T }. Tevens zal in het tweede geval 
de zoekrichting in de acht omliggend pixels veranderen. Deze wordt 
1~8~7~6~5~4~3~2. (Zie figuur III.4 in paragraaf III.5) 

Tenslotte bestaat de mogelijkheid om de gevonden contour op te 
splitsen in twee delen die ieder afzonderlijk op een separate file 
worden opgeslagen. Dit is noodzakelijk daar het botweefsel ter 
hoogte van de ogen een opening vertoont. Door de scan-procedure 
worden de binnen-contour en de buiten-contour inet elkaar verbonden. 
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4.d Search the POINTS. 

Het programma (SPOINTS) projecteert allereerst de originele 
scan-plaatjes op het beeldscherm (gevonden met SSPIC) en daarna in 
groen de contour van een compartiment binnen die coupe, zoals die 
gevonden is met behulp van het programma HMSCAN. Er kan in het beeld 
een scheidingslijn gelegd worden die de gebieden I en II (zie 
paragraaf III.6) op de contour van elkaar scheiden. 
Deze lijn kan via de terminal ergens in het beeld geplaatst worden, 
maar het is ook mogelijk dat de computer de lijn zodanig plaatst dat 
de lengte van de contour in het gebied I en II een bepaalde 
verhouding hebben. 
Nadat is opgegeven hoeveel punten er boven en onder deze 
lijn moeten liggen, zal het programma de beide contourdelen 
equidistant beleggen met punten. 
De coordinaten van de gevonden punten worden opgeslagen in een file. 

Als informatie betreffende de gedetecteerde contour, wordt het 
massamiddelpunt CMMPJ van het volume dat ligt binnen de contour en 
de gemiddelde afstand van de punten op de contour tot het MHP 
bepaald CR~). Deze twee waarden worden naar de terminal geschreven. 
De cirkel met middelpunt MHP en straal R~ wordt op het beeldscherm 
getekent. 

4.e De programma's Triangles en Action. 

a) Triangles. 

In dit programma worden alle pur1ten (gevonden met behulp van 
SPOINTS), die liggen op een en hetzelfde compartimentsoppervlak, 
zodanig gerangschikt dat ze een stelsel van driehoeken vormen die 
het compartimentsoppervlak beschrijven. (Paragräaf III.7). 

Hiertoe dienen via de terminal ingevoerd te worden: 

1) De coordinaten van eeneerste en een laatste punt, die het 
betreffende compartiment afsluiten. 

2) De coupes die gebruikt dienen te worden voor het vormen van de 
driehoeksbelegging. 

3) Het aantal punten op iedere coupe. 
4) Voor elke coupe de betreffende z-waarde waarop die coupe gemaakt 

is. 
5) De constanten a, b, x0 , Yo en z 0 uit transformatieformule III.l. 

Vervolgens rangschikt het programma de data zodanig dat ze als 
invoerparameters gebruikt kunnen worden voor het grote magneetveld
simulatieprogramma (zie ook bijlage 3.c). 
De resulterende data worden opgeslagen in een (*.tri) file. 
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b) Action. 

Met behulp van dit programma wordt een brongebied samengesteld. 
Dit gebeurt op dezelfde wijze als in het programma Triangles. 
Voor de samenstelling van de file die het brongebied definieert 
wordt aan ieder punt op het oppervlak twee extra parameters 
toegevoegd. Te weten: 
1) Een activiteits-parameter. Deze geeft aan of het 

betreffende punt al dan niet tot het actieve gebied behoort 
(dat wil zeggen al dan niet tot het gebied behoort dat belegd 
is met de stroomdipooldichtheid r). 

2) Een hulpvector A die voor elk punt op de contour naar buiten 
gericht is. De richting van de vector is niet van belang, 
zolang deze maar naar de omliggende ruimte wijst. Deze vector 
dient als hulpvector bij de bepaling van de ruimtehoek in het 
geval dat een compartimentsgrens samenvalt met het 
activiteitsgebied. 

89 

Een voorbeeld van een activiteit.s-fHe is te vinden in bijlage 3.c. 

4.f Aanpassingen voor NMR scan-plaaties. 

De programma's HMNMR, SNMRPIC en CHANGE Zl)n geschreven voor de 
enigzins gewijzigde condities van de NMR scan-plaatjes. In het kort 
zal ik vermelden welke veranderingen zijn aangebracht. 

a) HMNM!l 

Dit programma is geschreven voor de decodering van de Philips NMR 
floppy·disks. Voor dit programma geldt hetzelfde als voor de andere 
decoderings progrumma's. Er zal geen listing zijn opgenomen in de 
separate bijlage. 

b) SNMRPIC ( mww NMR PICture) en CHANGE . 

Dit programma lijkt erg veel op SSPIC, met de WlJZlglng dat er een 
mogelijkheid bestaat om i~ het getransformeerd~ scan-beeld nog 
veranderingen aan te brengen in de grijswaarden van de pixels. 
Doordat de proefpersoon K.S. een gouden kies heeft, zijn er op 
diverse coupes verstoringen in het beeld ("zwarte wolken") ontstaan. 
Om later de contour te kunnen scannen, is bet nodig deze 
verstoringert te overbruggen. Het is mogelijk om via de terminal, in 
het videobeeld witte hulplijntjes te pluat.sen. De coordinaten van 
een, met SPOINTS verkeerd gevonden pw1t, kunnen later met behulp van 
pt ogramrna CHANGE venmderd worden. 
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4.g Flux simulatie-programma. 

Dit programma berekent voor een winding met straal R, gelegen 
ter hoogte Z ten opzichte van de bron, de waarde van Y-.~en de 
grootte van de door die winding omvatte flux ter plaatse Y.._. 
Opgegeven kan worden of de bron van het magneetveld een magnetische 
dipool (M) dan wel een stroomdipool (C) is. De berekeningen worden 
bij vaste waarden van Z gedaan voor 100 waarden van de straal R die 
bepaald wordt door de waarden R....;;..... en R_. 

In bijlage 3.b kunt u tabellen vinden waar de gevonden waarden van 
R, Y~ en 2?~CY~,Z) staan weergegeven. 
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