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SAMENVATIING

Het onderzoek betreft de bepaling van de ladingsdichtheden In een bovenbeen. Deze worden in het

elektrostatisch geval ge'induceerd door twee stroomgestuurde ringelektroden.

Het doel van het onderzoek is om meer Inzlcht te verkrijgen In het ontstaan van de ladingsverdelingen

en met name de speclfieke invloed van de materlelagen op de vormlng hiervan. In dit verband is vooral

gekeken naar het verschil In invloed tussen anlsotrope en isotrope weefsels.

Ais model voor een been Is gekozen voor een meerlagige, concentrische cirkelcilinderstructuur van

oneindige lengte. Het resulterend randwaarde probleem is met behulp van Fourienransformatie opgelost.

Daarbij is een numeriek algorithme ontwikkeld dat van toepassing Is op configuraties. waarvan de bron

stralen en het aantal weefsellagen gevarieerd kunnen worden. De op deze wijze verkregen Integraal

uitdrukkingen voor de ladingsdichtheden zijn met behulp van een computer berekend.

Het blijkt dat de oppervlakteladingsdichtheid op een passieve rand ontstaat ten gevolge van de

aanwezigheid van twee factoren. De eerste factor is het verschil in relaxatietijd lir t In de radiale richting

tussen de media aan weerszijden van de rand. De tweede factor is de radiale component van de volume

stroomdichtheid Jr , die in de media ge'induceerd wordt door de e1ektrodes. Over de invloed van de

verschillende materielagen op de vorming van de oppervlakteladingsdichtheid kan het volgende gezegd

worden:

Het teken van de oppervlakteladingsdichtheid wordt bepaald door de Iigging van de bron

tesamen met het teken van f!,:r.

De grootte van de oppervlakteladingsdichtheid is evenredig met de grootte van J r en de grootte

van lir. Andere materie leven een andere lir. In gebieden die verder van de bron af gelegen zijn,

neemt Jr en daarmee ook de oppervlakteladingsdichtheid aanzienlijk af. De mate waarin Jr en

dus de oppervlakteladingsdichtheid afneemt, hangt af van de aanwezige materie. In de

beschouwde anisotrope materie bijvoorbeeld, waarin Oz > Ott neemt Jr en daarmee de

oppervlakteladingsdichtheid meer af dan in Isotrope materie.

De volumeladlngsdichtheld ontstaat tengevolge van de anlsotropie van de weefsellagen, en Is eveneens

evenredig met twee factoren. De eerste factor Is het verschil In relaxatietijd In de radiale en axiale

richting, f!,:r tz' De tweecfe factor Is de afname gaande vanaf de bron van de radiale component van de

volumestroorndichtheid.

Er geldt:

De volumeladingsdichtheid is nul als lir tz nulls. In Isotrope materle Is de volumeladingsdichtheid

dus altijd nul.

Het teken van de volumeladingsdichtheid wordt aileen bepaald door het teken van lir tz.

De volumeladingsdichtheid Is oneindig op de e1ektrode en neemt sterk af naarmate verder van

de bron afgegaan wordt. Deze afname is sterker wanneer het weefsel meer anisotroop is.
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1 INLEIDING

In 1957 werd ontdekt dat botgroel gepaard gaat met electrische spanningen en (ionen)-stromen [1]. De

vraag rees of een kunstmatig opgedrukte eleetrische stroom botgroei zou kunnen bevorderen. Een lange

reeks van onderzoeken en experimenten volgden, waaruit b1eek dat botgroel inderdaad gestimuleerd kon

worden onder Invfoed van een eleetromagnetisch veld. Het b1ijkt zelfs in het algemeen dat er een

wlsselwerklng bestaat tussen het stofwlsselingsproces en herverdellng van lading, ook wanneer deze

herverdeling van lading kunstmatig opgelegd wordt. Van de essentie van dit verschijnsel is echter nog

niet veel bekend.

In bovengenoemd kader wordt bij de vakgroep ET onderzoek gedaan naar het therapeutisch gebruik

van electromagnetische velden, bijvoorbeeld bij botbreuk herstel. Het onderzoek is voomamelijk gericht

op het berekenen van de electromagnetische veldverdeling in bepaalde configuraties van levend weefsel,

opgewekt door kunstmatige e1ectromagnetische bronnen.

In het navolgende wordt een clrkelcilindrische configuratie beschouwd overeenkomend met een

menselijk been. In deze configuratie wekken twae stroomgestuurde ringeleetroden een electrostatisch

veld op. Dit veld induceert oppervfakteladingen op de passleve randen en volumeladingen In de weefsel

lagen van het been. De vraag Is nu om de dichtheden van deze oppervfakte- en volumeladingen te

bepalen bij verschillende configuraties. Zodoende kan er meer Inzicht worden verworven op de vorming

van deze ladingsdichtheden en de invfoed van de verschillende weefsels hierop.

Om deze ladingsdichtheden te kunnen bepalen, zal eerst een goed model van het systeem van

ringeleetrodes en been opgesteld moaten worden. Een voor1oplg model wordt In hoofdstuk 2

beschreven. In hoofdstuk 3 wordt een methode behandeld waarmee de ladlngsdichtheden In het

ontwikkelde model analytisch bepaald kunnen worden. In hoofdstuk 4 staat omschreven hoe deze

dichtheden met behulp van een computer numeriek bepaald kunnen worden. De resultaten van deze

berekeningen en een discussie hierover worden gegeven In hoofdstuk 5. Naar aanleiding van deze

discussie worden er conclusles getrokken. Deze staan In hoofdstuk 6.
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2 PROBLEEMSTELLING

In dit hoofdstuk wordt een voorlopig model opgesteld van het systeem van been en electrodes. Daarna

wordt de uit dit model voortvloeiencle probleemstelling gegeven.

A1s model van een been is een meerlagige concentrische clrkelcilinclerstruetuur gekozen. In het been

is aileen het veld tussen de ringetjes van belang omdat daarbulten het veld In de asrichting wegens

dissipatie sterk afneemt. Het is daarom gerechtvaardigd te veronclerstellen dat deze cirkelcllinclers een

oneinclige lengte hebben. Het model van het been Is gegeven In figuur 2.1 , In deze figuur Is gekozen

voor een model met vier weefsellagen, te weten "merg", "bot", "spier" en "vet",

lucbt

vet

spier

bot

merg

Figuur 2. 1 Cirke/cilindrisch ge/aagd model voor een been

Er wordt veronclersteld dat de overgang tussen twee lagen abrupt Is en dat de optredencle scheidings

v1akken tussen deweefsellagen passlefzijn. Deverschillencle materiesoorten worden elk gekarakteriseerd

door een permlttiviteit £, een geleidingscoetflCient 0 en een permeablliteit lJo.

De electrische eigenschappen van de weefsellagen, ultgedrukt In £ en 0, worden Iinealr, homogeen,

dlssipatief, reclprook en anisotroop ten opzlchte van de cllincleras veronclersteld. De permeabllitelt IJ van

de verschilJencle weefsels wordt gelijk aan die van vacuum genomen.

A1s bron worden twee stroomgestuurde r1ngeleetroden genomen, die concentrlsch roncl de as van het

been zijn geplaatst. Daarbij zijn de stralen van de ringetjes wlllekeurig te klezen, mlts ze onclerling gelijk

zijn en niet een zodanige afmeting hebben waardoor de r1ngetjes op een scheidingsvlak komen te Iiggen.

Dit betekent dat de ringen binnen elk willekeurig medium van het systeem aanwezig kunnen zijn.
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Er wordt aangenomen dat de stroomuitpersing ult de ringetjes niet van de hoek rp afhangt en dat de

ringelectroden oneindig dun zijn. Daarbij worden de passieve geleidingseigenschappen van de ringetjes

verwaarloosd. De ringen kunnen dan gemodelleerd worden als een oneindig dun, ringvormig gebied

waar homogene stroomuitspruiting p1aatsvlndt. Dit model van het systeem van been met electrodes

wordt gegeven In figuur 2.2.

lucht

spier
vet

toevoel'r:--1~=:~~=========j~,draden-

ring-
elekiJt>iIie;tI=tT==:~W----...JW~~

Figuur 2.2 Model van het systeem van been en ringelectrodes

In deze configuratie wekken de twee stroomgestuurde ringelectroden een electrostatisch veld op. Dit

veld induceert oppervlakteladingen op de passieve randen en volumeladingen in de weefsellagen van

het been. Gevraagd wordt nu om deze oppervlakte- en volumeladingen te bepalen.

Om deze ladingen te kunnen bepalen, wordt de volgende methodiek gehanteerd.

Met behulp van de wetten van Maxwell en de wet van Ohm kan voor het hierboven omschreven model

een differentiaalvergelijking afgelelcl worden voor de potentiaal. De oplosslng van deze differentiaalver

gelijking levert een algemene oplossing voor de potentiaal. Het eleetromagnetlsche veld en dus ook de

potentiaal meeten hlerbij aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. Onderwerping van de algemene

oplosslng san daze randvoorwaarden levert een eenduidige oplossing van de potentiaal voor de gestelde

configuratle van f1guur 2.2 . Ult de oplosslng van de potentlaal kan het electrische veld bepaald worden

waaruit de oppervlakte- en volumelading bepaald kunnen worden.

Het gestelde probleem is dus In feite een randwaardeprobleem van de potentiaal. De aflelding van de

differentiaalvergelijking van dlt randwaardeprobleem verloopt als voigt.

Voor macroscopische systemen worden de wetten van Maxwell gepostuleerd als
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VxE - -atA
vx!! - J. + at»
v'I! - p

met bijbehorende afgeleide vergelijkingen

waarin

~ de electrische veldsterkte

t! de rnagnetische veldsterkte

J de electrische volumestroomdichtheid

Q de cfielectrische verdringing

p de electrische volumeladingsdichtheid

~ de rnagnetische Inductie

(2.18
)

(2.1b
)

(2.1 C
)

Aangezien In dit geval sprake Is van een e1ectrostatisch veld gaat dit stelsel vergelijkingen over in

VXE - 0

VX!! - J.

V'I! - p

v·~ - 0

V·J. - 0

De wet van Ohm luidt

:J. - J.o + O'E

waarin

Jo eleetrlsche volumestroomdichtheid van nlet-electromagnetische oorsprong

0' soortelijke geleiding

en waarln wegens de anisotrople t.o.V. de cllinderas Is

g _ [ ~t ~t ~ ]

o 0 O'z

8

(2.28
)

(2.2b
)

(2.2 C
)

(2.2d )

(2.2 8
)

(2.3)

(2.4)



Met vergelijking (2.3) kan verg. (2.28
) herschreven worden als

V· J - v· (Jo + ~) - 0

Valgens de potentiaalmethode geldt

E - -VV

(2.5)

(2.6)

waarin V de potentiaal is. Dit invullen in vergelijking (2.5) leidt tot de gevraagde coordinaatvrije differen

tiaalvergelijking van de potentiaal V

V· (g'VV) - V'Jo (2.7)

In vergelijking (2.7) staat de uitdrukking van de relatie tussen de potentiaal V en de gegeven oorzaak

Joen een gegeven materiaalparameter!!.. De gevraagde oplossing van het randwaardeprobleem bestaat

dus uit het oplossen van de differentiaalvergelijking (2.7). Vanwege de eenduidigheid moet de oplossing

voldoen aan de eis van begrensde energie, de uitstralingsvoorwaarde en aan de volgende randvoorwaar

den.

De betrokken lokale randvoorwaarden op een rand luiden als voigt

(2.8)

(2.9)

Hierin is Yv de eenheidsveetor langs de lokale normaal op het grensvlak en i de volumeladingsdichtheid

in de rand.

In hoofdstuk 3 wordt het randwaardeprobleem eerst gesteld in axiale en transversale componenten en

vervolgens, vanwege de cirkelcilinderstruetuur In clrkelcilindercoordinaten geformuleerd. Het b1ijkt dan

dat de differentiaalvergelijking nlet op de conventionele manier Is op te lossen. Voor het verkrijgen van

de oplossing moet daarom het randwaardeprobleem Fourier-getransformeerd worden van het (r,rp,z)

domeln naar het (r,rp,B)-domein. Tens/otte wordt In hoofdstuk 3 de oplossing van het

randwaardeprobleem In het (r,rp,B)-domeln gegeven waarult dan de gevraagde ladingen In het (r,rp,B)

domein worden bepaald.

De ladingsdichtheden kunnen op de volgende w1jze ult de potentiaal worden bepaald. Voor de

oppervlaktelading geldt
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II ~·dA - III -y8(r-R)dV

~ -~
E - -"IV

Voor de volumelading geldt

III div ILdV - III pdV

~ -~
E - -"IV

• met -y de oppervlaktelading

Om de oplosslng van het probleem In het (r,q:>,z)-domeln te verkrlJgen moet er een Inverse Fourlertrans

formatie p1aatsvinden. Omdat de daarbij optredende integralen niet in gesloten vorm bekend zijn, vindt

deze terugtransformatie p1aats met behulp van de computer. De daarbiJ benodigde numerieke analyse

wordt gegeven in hoofdstuk 4.
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3 THEORETlSCHE ANALYSE

3.1 Inleiding

In dit hoofstuk wordt aangegeven hoe het probleem, gesteld In hoofdstuk 2 kan worden opgelost. Oit

oplossen gebeurt analytisch. Het ultrekenen van de oplossing gebeurt echter numeriek. Op het ana

Iytische gedeelte wordt In dit hoofdstuk nader In gegaan; het numerieke gedeelte voigt in hoofdstuk 4.

Het model van het been, waarin aanvankelijk de potentiaal berekend moet worden. vertoont een grote

overeenkomst met een golfgeleider. Vandaar ook dat de theorle voor de berekening van het

elektromagnetisch veld in golfgeleiders, zeals beschreven In [2] als basis wordt gebruikt voor de

bepaling van de potentiaal in een been. In 3.2 wordt het randwaardeprobleem volgens deze theorie in

het (r,fP,B)-domein herleid en opgelost. Oaartoe wOrdt In 3.2.1 het randwaardeprobleem. gesteld in

hoofdstuk 2 geformuleerd in axiale en transversale componenten. Oit randwaardeprobleem wordt

vervolgens omgeschreven in een vorm waarin de differentiaalvergelijking (OY) van het randwaarde

probleem analytisch algemeen oplosbaar Is. Oit omschrijven gebeurt als voigt: Eerst wordt het

randwaardeprobleem gespeclficeerd In de clrkelcilindercoordinaten r, fP en z. Oaarna wordt dit

randwaardeprobleem fouriergetransformeerd van het (r,fP.z)-domeln naar het (r.fP,B)-domein. Door deze

Fouriertransforrnatie kan de algemene oplossing van de OV analytisch worden bepaald. Oeze oplossing

stelt dus de potentiaal V voor in het (r,fP.B)-domein.

De algemene oplossing van de OV In het (r,fP.B)-domein wordt In 3.2.5 onderworpen aan de

randvoorwaarden in het (r.fP,B)-domein aan de eis van begrensde energie en aan de uitstralingseis.

Hiermee wordt en stelsel randbetrekkingen gevonden waaruit constanten kunnen worden bepaald die

de potentiaal per gebied eenduidig vastleggen. Er wordt dan een algorithme ontwikkeld die deze con

stanten kan bepalen en daarmee de potentiaal V per gebied in het (r.fP,B)-domein eenduidig vastlegt. Op

die manier wordt de oplossing van het randwaarde-probleem In het (r.fP.B)-domein formeel gesteld. De

formele oplossing van het gestelde randwaardeprobleem in het (r,fP,z)-domein wordt dan gevonden door

de potentiaal V van het (r.fP.B)-domein terug te transformeren naar het (r,fP.z)-domein.

In 3.3 wordt aangegeven hoe de oppervfakteladingsdichtheid bepaald kan worden wanneer de potentiaal

bekend Is. Tenslotte wordt In 3.4 ulteengezet hoe de volumeladingsdlchtheid ult deze potentlaal kan

worden bepaald.

De analyse van oplosslng van het probleem Is zo algemeen mogeljjk gehouden. Oit houdt In dat het

aantal lagen van de concentrlsche clrkelcilinder variabel Is en de posltle van de bron ook. zolang de

configuratle clrkelcillndrlsch b1ijft.
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3.2 Randwaardeprobleem van de potentiaal

3.2.1 He( randwaardeprobleem in axiale en transYefsale componenlen

*DV:

De differentiaalvergelijking (2.7) afgeleid in hoofdstuk 2 luidde als voigt:

V'(g'VV) - V·4.o (2.7)

Vanwege de anisotropie t.o.V. de cllinderas ultgedrukt door (2.4) wordt de nabla-operator gesplitst in een

richting langs de cilinderas (z) en een richting loodrecht op de cilinderas (t). Hiermee wordt (2.7)

(3.1)

Aangezien de materie stuksgewijs homogeen is. d.w.z. dat de rnateriedichtheid plaatsonafhankelijk is,

gaat (3.1) over in

(3.2)

hetgeen ultelndelijk leidt tot de volgende OV van het randwaardeprobleem

(3.3)

* Randvoorwaarden (RVW):

Er zijn principieel twee soorten grensvtakken te onderscheiden, namelijk passieve en actieve

grensvlakken. Met een actief grensvtak wordt hier een v1ak bedoeld waarin een prirnaire electrische

volumestroomdichtheid aanwezig Is. Olt wordt verder een bronvlak genoemd.

De betrokken RVW op zowel een passleve als op een aetleve rand luiden

Yn X Ei - Yn X Ei+l (RW 1)

Vt '1 - n·J.i + n·4.i+l - 0 (RW 2)

12
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3.2.2 Modelvorming

In 3.1.1 Is afgeleld dat de DV luidt

met RVW

1. n><E1 - n><Ez

2. Vt'i - n'J1 + n'Jz - 0

lucht

(3.3)

(2.8)

(2.9)

I I
z= -a z=O z= a

Figuur 3.3 Veranderd model

vet

spier

'&ot

merg

Uit vergelijking (3.3) kan afgeleid worden dat, afgezien van de materiaalparameters U z en UtI aileen de

divergentie van Jovan belang Is bij de bepaling van V. Uit fig. 3.3 kan worden afgeleld dat Jo aileen een

waarde heeft voor Z < -a en z > a; voor -a< z < a Is Jo = 0 en loopt er aileen een ge'induceerde

stroom J = ~.~ . De waarde van Jo Is constant voor z =-a en z = a. Orndat de toe- en afvoerdraden

van de stroom naar de ringetjes toe ge'isoleerd zljn, kan de confIguratie van de stroomtoe- en afvoer

(z < -a;z > a) wUlekeurig veranderd worden. Er meet aileen voor gezorgd worden dat voor z =-.aen

voor z = a de configuratie Identlek b1ijft als In het oorspronkelijke model van fig. 1.1, aangezien hier

V .Jo .,0 Is. Om het model rekentechnisch gezien dan wat eenvoudiger te maken wordt het model van

fig. 2.1 veranderd In het model van fig. 3.3.

In dit model worden dus de weefselJagen bronvrij verondersteld en de bron In een concentrisch bronvlak
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gedacht voor z < -am z > a. Dit bronvlak ligt In een weefsellaag. Ter weerzijden van het bronvlak zijn

de materie-elgenschappen dus dezelfde. Aangezien Is aangenomen dat de ringetjes oneindig dun zijn,

geldt voor Jo:

{

In(u(z-a)+u(-z-a))gz

Jo-
o

voor r - RII

voor r of RII

(3.9)

waarbij I n als voigt wordt bepaalt:

Er gaat een stroom I door een ring met oppervlakte

De stroomdichtheid I n is dan

I IJ----__
n A 41l"R

ll
flr

Aangezien de ring oneindig dun wordt verondersteld gaat I n over in

Hiermee wordt Jo

I
Jo - -- 8 (r-Rs ) (u(z-a)+u(-z-a) )gz

21l"Rs

(3.10)

(3.11)

De consequentie van dit veranderd model Is. dat de potentiaal nu nlet meer bepaald wordt door de DV

(3.3) op r = RII, aangezien r = RII het bronvlak bepaald. waarvoor de vergelijkingen van Maxwell niet

gelden. Omdat de weefsellagen bronvrij worden verondersteld, Is V· Jo = 0 voor r ::f RII•

Vanwege dit gegeven wordt de differentiaalvergelijking (3.3) een homogene differentiaalvergelijking. De

bronterm wordt meegenomen In de randvoorwaarden voor de aetieve rand.

3.2.3 Randwaardeprobleem In clindercOOrdinaten

Volgens de potentiaalmethode geldt

14



E - -\IV

In cilindercoordinaten is dit [ ]

Vanwege de rotatiesymmetrie geldt dat aile afgeleiden naar rp nul zijn. Uit het gegeven dat

f E d1 - 0

voigt dan, dat

E., - 0

* DV

Er geldt algemeen [ ]

a20 1 ao 1 a20 a20\72
0
__ + __ + __ +_

ar2 r ar r2arp2 az2

dus

aangezien geldt (3.12 & 3.13)

(2.6)

(3.12)

(3.13)

(3.14)

E -
"

1 av
- - - 0
r arp

gaat (3.14) over in

a2v 1 av
\7~V - -2 +

ar r ar

15



Hiermee gaat de coordinaatvrije DV (3.3) over /n

*RVW

1. RWY 1 (3.5) is /n cllindercoordinaten voor zowe! een passieve als act/eve rand

maar aangezien geldt (zie (3.13))

blijft er als RWY 1 over

(3.15)

RW 1 (3.21)

28 In 3.1.1 is gegeven voor een actieve rand

Hierbij is n de normaal van de actieve rand en Vt = (ax,ay,O). waarbij ~, y. en n elk willekeurig

orthonormaal stelsel vormen (zie bijlage A). In ons gevalls dus

n - e- -r

en kan gekozen worden dat

, az - (1/r)·a~ - 0

, ay - az

Hiermee gaat (3.88
) over in
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Hierbij is i = Or'j",]z) de volumestroomdiehtheid die stroomt langs de aetieve rand. Met uitdrukking

(3.9) voor de volumestroomdiehtheid Jo kan dan worden afgeleid voor i

I
i - -- tu(z-a)+u(-z-a)}e

4"'R. -z
(3.23)

Hiermee gaat (3.22) over in de tweede randvoorwaarde in eirkeleilindereoOrdinaten voor een aetieve

rand

i' Op een passieve rand geldt i = O. Hiermee gaat (3.22) over in de tweede randvoorwaarde in

eirkeleilindereoordinaten voor een passieve rand

Rw 2b.. J J1.r - 1+1.r

3.2.4 Stelling van hat randwaardeprobleem

In 3.1.3 is afgeleid dat in eilindereoordinaten de DV luidt

82V 18V ° 82Vz
-2 + - - + - --2 - 0, r r R.
8r r 8r 0t 8z

met RVW op een aetieve rand

1. Ez - E• z.+l

I
2. -- (8(z-a)-8(z+a)} - J.,r + J.+1,r - 0

4"'R.

en RVW op een passieve rand

1 E - E• Z1 &1+1

2. J 1,r - Ji+1.r

17
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* DV

Om nu analytisch een algemene oplossing te kunnen vinden van de DV (3.28) wordt een Fouriertransfor

matie toegepast van het (r,ep,z)~omein naar het (r,ep,B)~omein, volgens

'F :- fa> F exp(-j~z)dz

met

[
aF
- exp(-j~z)dz_alar

a'F
ar

[ a~ exp(-j~z)dz _ (+j~)'F
_a>az

Hiermee wordt de DV in het (r,ep,B)~omein

(3.25)

Uit deze DV blijkt dat voor r "Rs zowel B als - Blan dezelfde DV voldoen, dus ook dezelfde V opleveren.

Substitueer daarom

u
r--

I~I

Dan wordt (3.26)

1 1
dr - -d(u), dr2

- -du2

I~I ~2

oftewel

2- -
2 a v av U z _

U - + u- - -v - 0au2 au u t

18
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De oplossingsverzameling van

wordt gegeven door een Iineaire combinatie van gewijzigde Besselfuncties

waarbij A en B amplitude coefficienten zijn. Hierin zijn In(z) en ~(z) gemodificeerde Besselfuneties van

de nde orde.

Metz = JOz/ot ·u = rlBIJoz/ot wordtvergeJijking (3.25)

(3.28)

De oplossingsverzameling van (3.28) wordt dus

(3.29)

Vergelijking (3.29) is de algemene oplossing van de DV (3.25) en is dus een uitdrukking voor de

potentiaal V per gebied in het (r,cp,B)-domein voor r :/ Rs . Hierbij zijn A en B amplitude coefficienten, die

bepaald worden door de randvoorwaarden in het (r,cp,B)-domein. Voor r = Rs is de DV onbepaald.

N.B. Uit vergelijking (3.26b
) b1ijkt dat zowel pals -p aan dezelfde D.V. voldoen, en dus dezelfde 'V

opleveren. Hieruit voigt dat de modulusstrepen in de substitutie r = u/ IPI geoorloofd en zelfs

noodzakelijk zijn.

*RVW

De randvoorwaarden In het (r,cp,B)-domein luiden alsvolgt:

Voor de aetieve rand geldt

RW 1·: Ez ,. - Ez , .+1

I
RW 2·: --j sin(pa) + J•. r - J.,r+1 - 0

21fRs

19
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Voor een passieve rand geldt

EZ,i - EZ,i+l

Jr,i - J r ,i+l

Deze randvoorwaarden kunnen nu als voigt In 'Vultgedrukt worden. Er geldt volgens (2.6)

dus

en volgens (3.7)

dus

Invullen van (3.32) en (3.33) met (2.4) in (3.30) en (3.31) levert dan de RVW ultgedrukt in V

* Voor een actieve rand

(2.6)

(3.32)

(3.7)

(3.33)

RW 18
; V. - V.+1 (3.348

)

I 8V. 8V.+1
RW 28

: --j sin(pa) - a - + a --- 0 (3.358
)

211'R. t. 8r t.+1 8r

* Voor een passleve rand

Vi - Vi +1

8Vi 8Vi +1
a - - at

t i 8r i+1 8r

De potentiaal V uitgedrukt door vergelijking (3.29) moat aan daze randvoorwaarden voldoen. Het

randwaardeprobleem in het (r,rp,B)-domein kan dus alsvolgt gesteld worden. Er geldt

20



(3.29)

Met randvoorwaarden voor de aetieve rand

- Vrs+1 (Rrsl (3 I rp)

avrs
- u t - +

rs ar

Vrs (Rrsl {3,rp)

I
-- j sin({3a)
21l'Rrs

en voor de passieve rand

Vi (Ri I (3 I rp) - Vi+1 (Ri I (3 I rp )

aVi aVi+l
Uti ar - Uti+l-----a;-

Invullen van (3.29) in de RVW (3.34 &3.35) levert een stelsel van 2N randbetrekkingen (met N het aantal

gebieden). Uit deze randbetrekkingen kunnen dan samen met de eis voor begrensde energie en de

uitstralingseis de 2(N + 1) amplitude coefficienten Ai en Bi opgelost worden. Wanneer aile coefficienten

Ai en Bi bepaald zijn, is de potentiaal ~ eenduidig bepaald voor elk gebied in het (r,rp,B)-domein. In de

volgende paragraaf zal een algorithme worden afgeleid die de coefficienten kan bepalen.

3.2.5 Formele opIossing van hat randwaarde-probleem in hat (r,'P,8)-domein

In 3.2.4 is afgeleid dat voor de potentiaal V in het (rlrp,B)-domein per gebied geldt:

i < s (3.29)

Zoals eerder vermeld moet deze potentiaal V voldoen aan:

1. de randvoorwaarden

2. de eis van begrensde energie

3. de uitstralingsvoorwaarde

Zoals al eerder gesteld in 3.1.4 kan er een eenduldige oplossing voor 'V

gevonden worden wanneer 'Vaan deze drie voorwaarden voldoet. In het navolgende wordt een

algorithme afgeleid waarmee de coefficlenten Ai en Bi en dus 'Veenduldig bepaald kunnen worden door 'V

te onderwerpen aan bovengestelde elsen. Er geld1:
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ad 1. De randvoorwaarden

* OJ) passieve randen

Invullen van uitdrukking (3.29) voor de potentiaal 'Vi In de passieve randvoorwaarden (3.34b & 3.3Sb
)

levert het stelsel met 2(N -1 )/ergelijkingen.

met

i - 1, ... , 5-1

i - 5, .•• , N-1

(ABii)Qi - (3.37)

Ko(Ri~Jaz fat ) ]i i

-Jaz at K1(Ri~Jaz fat )
iii i

22



'KO(Ripjoz lOt ) ]1+1 1+1

-joZ1+10ti+1 'K1(RipjO z1+/0ti+1)

i - 1, ... , 5-1

wordt vergelijking (3.368
)

i - 1, ... , 5-1

i - 5, ... , N-1

* OD aelieve rand

Bij de modelvorming in 3.1.2 is aangenomen dat het bronvlak in een weefsellaag Iigt. Ter weerszijden

van het bronvlak zijn de materie-elgensehappen dus dezelfde. Invullen van uitdrukking (3.29) voor de

potentiaal'Vi in de aetieve randvoorwaarden (3.348 &3.358
) levert dan het stelsel met 2 vergelijkingen:

(3.40)

met

~ - [

lo(R.pjoz jOt)
• •

IPIjoz 0t 11(R.pjoz jOt)
• • ••

(3.41)

23
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en vergelijking (3.37) wordt (3.40)

(3.43)

ad 2. De eis van begrensde energie

De consequentie van de eis van begrensde energie Is dat de potentiaal 'Vi In elk gebied van het been

begrensd is. Aangezien de gemodificeerde Besselfunetie Ka(r) onbegrensd Is voor r = 0 geldt voor de

constante B1 In laag 1

waardoor

(3.44)

ad 3. uitstralingsvoorwaarde

De consequentie van de uitstralingsvoorwaarde is dat de potentiaal 'Vi nul is voor r ~ C1D. Aangezien de

gemodificeerde Besselfunctie lo(r) onbegrend is voor r ~ CID geldt voor de constante AN+1 In laag N + 1:

zodat

(3.45)

Uit bovenstaande drie eisen waaraan 'V moet voldoen, kan dan alsvolgt 'Veenduidig worden bepaald.

Uit het stelsel vergelijkingen (3.39) Is door herhaalde e1iminatie~ (k~s)in ~1 ult (3.39
8
). respeetievelijk

~l ~~s+ 1)ln ~+1 lilt (3.39b
) ult te drukken. Olt levert met (3.44) en (3.45)

• k - 2 •...• s
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, 1 - 5+1, ... , N (3.47)

* Bepaling van de coMicienten gegeven door ~2 tim ~.:

Uit (3.47) voigt

waaruit voigt

Uit (3.46) voigt

Oit invullen in (3.43) levert

(3.48)

Wanneer linker en rechterlid met n

• •n [~h-1·gd '~s+1 - n
i-I-1 i-I-1

met (3.48) wordt dit

Uh-1 . gd vermenigvuldigd worden, wordt dit

25



Vermenigvuldig zowel rechter als Iinkerlicl hiervan met (1 0), dan wordt het Iinkerlid

waardoor uit het rechterlid voigt

I;

(1 0) n [Qi-l.~d ~-1.~
i-N-l

Al - ---------------

(1 0) n [Qi-l'~d n [Qi-l·~l (~)
i-N-l i-5-1

waarmee~ berekend kan worden volgens

, N~2, 5>2 (3.49)

, k - 2, ... , 5 (3.46)

* bepaling van de coefficienten gegeven door ~+1 tim~

Uit (3.46) voigt

waaruit voigt

Uit (3.47) voigt

Oit invullen in (3.43) levert

(3.50)



ofwel

met (3.50) wordt dit

•

Vermenigvuldig zowel rechter als Iinker1id hiervan met (0 1), dan wordt het Iinker1id

waardoor uit het rechter1id voigt

8-1

(0 1) n [~i-1'Qd ~-1.~
i-1

B11+1 - - --------------

(0 1) 8ft [~i-1·Qd 1ft [~i-1·Qd (~)
i-1 i-a

waarmee .Q1 berekend kan worden volgens

(3.51)

, 1 - 5+1, ... , N (3.47)

Samenvattend geldt dus, wanneer gedefinieerd wordt

Ko(Ripjoz lOt) ]
i i

-joz 0t K1 (Ripjoz lOt)
iii i
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Ko(R1/3Juz jUt ) ]1+1 1+1

-juz Ut K1 (Rd)ju z jUt )
1+1 1+1 1+1 1+1

Ko(R./3Juz jUt) ]• •
-I PIjr-UZ-Ut-'K1 (R.pjuz jUt)

• • ••

(3.41)

en

dat de potentiaal V in het (r,rp,B)-domein gegeven wordt door V1 met

* Voor gebieden binnen de bron (i <5)-

waarbij voor de coefficienten A1 en B1 geldt

en

waarbij

•
(1 0) n [Q1-1.gd ~-1.~

1-N-1
A1 - ----------------

(1 0) Ii [Q1-1·gd n [Q1-1·gd (~)
1-N-1 1-.-1

* Voor gebieden buiten de bron 0> s)

Vi - Alo(rl&ljuz jUt ) + BKo(r\&ljuz jUt )1-1 i-1 1-1 1-1
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waarbij voor de eoeffieienten Ai en Bi geldt

(3.37)

en

(3.47)

waarbij

lS-l
(0 1) n [~i-1'Qd ~-1.~

i-1
BN+! - - ---------------

(0 1) lSft [~i-1·Qd Nft [~i-1·Qd (~)
i-1 i-s

(3.51)

Uit het bovenstaande blijkt dat \Tin het (r,q:>,B)-domein eenduidig vastligt. \Tis nu te bepalen wanneer de

materiaalparameters U zi ' Uti en Ril de stroomsterkte I, de afstand tussen de ringetjes a en de straal van

de ringetjes Rs bekend zijn.

De formele oplossing van het gestelde randwaardeprobleem in het (r,q:>,z)-domein wordt gevonden door

de gevonden potentiaal \Tvan het (r,q:>,B)-domein terug te transformeren naar het (r,q:>,z)-domein volgens

1 r -
V - 27fJ_ V exp(j,8z)d,8 (3.52)

*

In het navolgende zal herieid worden dat de funetie \Teen oneven funetie In B is. Er geldt namelijk:

* Aile e1ementen van zowel de matrix 9, f. als Q. zijn even In Bvanwege het felt dat ze een funetie

van de absolute waarde van B zijn.

Het tweede element van de vector ~ is oneven In B. Uit formule (3.49) en (3.51) Is daarom af te

leiden dat zowel A1 als BN+! oneven Is In 6.

Aangezien ~i bestaat uit matrixproducten van f. en g (even) die vermenigvuldigd worden met Ai resp.

BN+! (beide oneven) Is ook Qi oneven In 6. Voor de potentiaal \T In het (r,'P,6)-domein geldt dan,

vanwege

oneven even oneven

29
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dat V ook oneven is. De Fouriertransformatie wordt dan

21 Ivexp(jPz)dP - 21 IV(cos(pz) +j sin(pz»d,6 - .l.lvsin(,6z)d,6(3.53)1rJ.... ,rJ.... 1rJ 0

Deze Integraal is echter niet in ges/oten vonn bekend en zal daarom met behulp van een computer

bepaald moeten worden. Op deze numerieke Integratle wordt ingegaan in hoofdstuk 4.
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3.3 Oppervlakteladingsdichtheid

Deze paragraaf handelt over hoe de oppervlakteladingsdichtheid bepaald kan worden wanneer de

potentiaal bekend is. Aangezien de potentiaal theoretisch bepaald Is in het (r,(j',B)-domein wordt ook de

oppervlakteladingsdichtheid afgeleid In het (r,(j',B)-domein. Hierult wordt dan weer de oppervlaktela

dingsdichtheid verkregen in het (r,(j',z)-domein door een numerieke Fourier-Integratie. Deze laatste stap

wordt beschreven in hoofdstuk 4.

De afleiding van de oppervlakteladingsdichtheid vertoopt alsvolgt:

De betrokken vergelijkingen kunnen coOrdinaatvrij als voigt gepostuleerd worden:

II QdA - III pdV

~ - -vv

In cilindercoOrdinaten wordt dit uitgaande van figuur 3.4

.......
......

"'--_0/.- )-.__

/
/

/-'L __

IJ-----
.,/

51 bovenvlak
52 ondervlak
53 linkerzijvlak
54 rechterzijvlak

Figuur 3.4
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Laat nu M-+O. dan gaan S3-+O en S4-+O en omslulten het bultenvlak en het binnenvlak de oppervlaktela

ding op r=R1• dus

lim II+~·grdA - II ~·grdA - lim III 8(r-R)dV - II '1dA
t.r+0 51

met '1 de oppervlakteladingsdichtheid

ofwel

Vergelijking (3.55) luidt in cirkelcilinderCoOrdinaten in dit geval

(3.57)

[ £t 0 0]
~ - £0 0 £t 0 ~

o £z

ofwel

D - £O£tEr (3.58 8
)r

D - 0 (3.58b )

"
D - £o£zEz (3.58 C

)z

Vergelijking (3.588
) ingevuld in vergelijking (3.57) levert dan

Vergelijking (3.56) luidt in cirkelcilindercoOrdinaten

~ _ _ [8V.: 8V. 8V]
8r r 8cp 8z

_ _ [8V •0 •8V]
8r 8z

(3.59)

aangezien V onafhankelijk is van de hoek cpo Oit Ingevuld in verg. (3.59) levert dan de vergelijklng van
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de oppervlakteladingsdichtheid 1 als functie van de potentiaal V in cirkelcilindercoordinaten

Voor de transformatie naar het B~omein geldt

F - f-! exp(-j~z)dz

Dan is

[ 8F 8[
- exp ( - j ~z) dz - - F exp ( - j ~z) dz_ 8r 8r _

8 _
- -F

8r

(3.60)

(3.61)

Voor de vergelijking van de oppervlakteladingsdichtheid als funetie van de potentiaal geldt dan

Met

v - AiIo(rlE.I.JO':,'0t ) + BiKo(rlE.IJoz lOt)iii i
8

- Io(z) - II (z)
8z

8
- Ko(z) - -K1 (z)
8z

wordt vergelijklng (3.62)
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£O£t1+11 BIJOZ1+/0t1+1 {A1+111 (r IBIJOZ1+/0t1+1 )

B1+1K1 (rIBIJoz lOt )} Ir-R
1+1 1+1 1

- "Y1 (3.63)

Vergelijking (3.63) levert dus de gevraagde oplosslng voor de oppervlakteladingsdichtheid in het (r,q>,B)

domein.
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3.4 Volumeladingsdichtheid

In deze paragraaf wordt de volumeladingsdichtheid in het (r,rp.B)~omein afgeleid als functie van de

potentiaal. De betrokken vergelijkingen kunnen coOrdinaatvrij gesteld worden als

II Qdt! - III pdV

~ - -vv

Met behulp van de wet van Gauss wordt vergelijking (3.54)

III div Qdt! - III pdV

In cirkelcilindercoordinaten en met vergelijking (3.55) wordt dit

Hieruit voigt

In cirkelcilindercoordinaten geldt algemeen

. [8ar a r 18a", 8azl
dlV ji - - + - + -- + -

8r r r 8rp 8z ~

Daarmee wordt vergelijking (3.64)

Vergelijking (3.56) luidt In cirkelcUindercoOrdlnaten

~ __[8V .0.8V)
8r 8z
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Daarmee wordt uit (3.65) een vergelijking verkregen van de volumeladingsdichtheid als functie van de

potentiaal In cirkelcilindercoordinaten die als voigt luiclt:

Voor de transtormatie naar het B-domein gek:tt

en

[
8F exp(-jpz)dz _ !..-[FeXp(*jPZ)dZ -!..-F

-co 8r 8r -co 8r

en

[

8F
- exp ( - j pz ) dz -

-co 8z

_ F exp ( - j pz) ICIl - [F!..- exp ( - j pz) dz
-co -co 8z

- j p f-: exp ( - j pz ) dz

- jpF

Daarmee wordt vergelijking (3.66)

Met

v - Alo(rIBoIJoz/ot) + BKo(rI BoIJoz/ot )

&- JOz/Ot
8

- Io(z) - I 1 (z)
8z
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8
- Ko(z) - -K1 (z)
8z

1
- l o(z) - - 1 1 (z)

Z

2
12(z) - l o(z) - - 11 (z)

Z

2
K2(z) - Ko(z) - - K1 (z)

Z

kan uit vergelijking (3.69) een eenvoudige formule voor pafgeleid worden met

+ £o£z~2[A1o(rIBlb) + BKo(rIBlb)]

A
£O£t~2b2[A1o(rIBIS) - -- 11 (rIBIS)

riB/oS

- £O£t [1.BIS(A1 1 (rIBIS) - BK1(rIBIS»]
r

B
+ BKo(rIB/b) + --K1 (rIBIS»

rlBI"Y

(3.70)

Vergelijking (3.70) Is dus de gevraagde oplosslng voor de volumeladlngsdichtheid In het (r,~,8)-domein.

In het volgende hoofdstuk wordt behandeld hoe de oplossing In het (r,~,z)-domein kan worden

verkregen door de terugtransformatie op een numerleke wijze p1aats te laten v1nden.
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4 NUMERIEKE ANALYSE

4.1 Inleiding

Zoals in hoofdstuk 3 Is opgemerkt, zijn de Integralen van de terugtransformatie van de ladings

verdelingen van het (r,rp,,8)-domein naar het (r,rp,z)-domein niet in gesloten vorm bekend. Daarom zullen

deze terugtransformaties met behulp van een computer uitgevoerd moeten worden.

Voordat er numeriek ge'integreerd kan worden, moeten echter een aantal zaken onderzocht worden. Ten

eerste moet nagegaan worden of numerieke Integratle over het algemeen wei mogeljjk is, aangezien we

hier te maken hebben met oneigenlijke Integralen. Er geldt namelijk dat Ko{,8) en K1{,8) naar oneindig

gaan als ,8 nul nadert, en bekeken moet worden of de Integranden van de terugtransformatie weI

gedefinieerd kunnen worden als ,8 nul nadert. Voorts geldt dat lo{,8) en 11{,8) naar oneindig gaan als ,8

naar oneindig gaal. Nagegaan moet dus worden of de Integralen van de terugtransformatie wei

convergent zijn. In paragraaf 4.2 zal dit nader worden onderzochl.

Aangezien de Integranden niet gedefinieerd zijn voor ,8 = 0 (vanwege het feit dat Ko{,8) en K1{,8) niet

gedefinieerd zijn voor ,8 = 0) en het numeriek niet mogelijk is om naar oneindig te integreren, moeten

een minimale en een maximale ,8 bepaald worden. Deze moeten zodanig bepaald worden, dat het

resultaat van de integratie binnen een bepaalde nauwkeurigheid blijft. Verder moet de stapgrootte in ,8

bepaald worden, ook zodanig dat de integratie neg nauwkeurig genoeg b1ijft. Hoe de waardes van deze

variabelen bepaald kunnen worden, wordt besproken in paragraaf 4.3.

Tenslotte worden in paragraaf 4.4 de tests behandeld die controleren of de gebruikte algorithmen

numeriek stabiel zijn en of de numeriek bepaalde oplossing van de potentiaal aan de randvoorwaarden

voldoel.
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4.2 Onderzoek naar de convergentie

Aangezien

lo(z) -+ co voor z -+ co

11(z) -+ co voor z -+ co

Ko(z) -+ co voor z -+ 0

K1(z) -+ co voor z -+ 0

moet onderzocht worden of de integraal van de terugtransformatie wei convergeert; ofwel: zowel het

gedrag van de integrand voor k1eine argumenten als het asyrnptotisch gedrag van de integrand moet

onderzocht worden.

Stel daartoe

met

R.p
e i - -1-(Wi+1K1(Ri i+l) 10 (Rii) + WiKO(Rii+l)I1 (Rii»

°t i +1

RiP
£i - --(Wi+1Ko(Rii+l)Ko(Rii) - WiKO(Ri i+l)K1(Ri i»

°t i +1

RiP
gi - --(Wi+1I 1(Ri i+l) Io(Rii) - wi I o(Ri i+l) 11(Rii»

°ti +1

RiP
hi - --(wi +1I 1(Ri i+l)Ko(Ri i) + wi I o(Ri i+l)K1(Rii»

°ti +1

en

met
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4.2.1 Gedrag voor kleine argumenten

A1lereerst wordt het gedrag voor k1eine argumenten van de Integrand bekeken. Er geldt voor x-+O [... ]

lo(x) ~ 1

Il(x) ~ ~x

Ko(x) ~ -In(x)

Kl(x) ~ 1/X

Eerst wordt het gedrag van de ladil1gsdichtheden binnen de bron bekeken. Er geldt voor B-+O:

Ofwel voor B-+O geldt

Daarmee wordt voor B-+O
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~ [1 F(N-1,S)]II (Q.-l·E·) -
N-l 1 _lOUt IUt

S N

met

en

Er geldt voor B-+O

F(S-l,l) ]

Ut/UtS_
1

n-1 _ [ 1
- 0

-Ra/uta 1n(Ra~cSa) ]

-Ra/Ut a

Daarmee wordt de teller van A1 voor B-+O

(1 0) A rn.-1.E ] n-1.s
il.lti-l!:Sl _i - -

-RalUta1n(R.~cS a) ] [

-Ra/ut a

I
+ F(N-l, S» -- . j sin(~a)

2",Rs

Er geldt

a sin(ax)
lim sin(ax) ·In(bx) - lim -. . bx 1n(bx) - 0
r+O r+O b ax

ofwel teller A1-+O voor B-+O.
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Voor B-+O geldt

(1 0) in-JQi-1. ~tli.o-1[Qi -1. ~tl -

F(N-1,s)I[:F(s-1,1)

Hieruit voigt dat A1-+{) voor 8-+0.

* Coefficienten binnen de bron

Vaar de coefficienten binnen de bran geldt voor 8-+0

~ - iQ_iQi-1·~tl (~) A1 -

(~ :~/~1~~1») (~)A1 - (~)A1 -+ 0

Vaar de appervlakteladingsdichtheid binnen de bran geldt dan voor 8-+0

Vaar de volumeladingsdichtheid binnen de bran geldt dan voor B-+O

Nu wardt het gedrag van de ladingsdichtheden bulten de bran bekeken.

Er geldt voor 8-+0 analaog aan ei • fi' gi en hi
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ofwel voor B-+O wordt

[

IIi ].f.-1 . n . _
_ 1 ~1 (1

o :~:l

daarmee wordt voor B-+O

:0: [~i-l.g,] - [ :

met

en

[:
* Teller van &.+1

Voor de teller geldt, voor B-+O
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1
1 L(1,s-1) 11 1

-(0 1)

° ~ °°tI

0t Rs I
+ ..::a.=l-.._.__ j sin(l3a)

0t 0t 27rRS1 s

* Noemer van 8rt+I

Voor de noemer geldt, voor 13-+0

-+ °

Hieruit voigt dat ~+1-+{) voor 13-+0.

* Coefficienten buiten de bron

Voor de coefficienten buiten de bron geldt voor B-+O

[

1 L(1-1,N-1) 1(0)
- ° 1 BN+I

° ~°t1_1

[

L(1-1,N-1) ]

- ~+1
°~
°t1_1
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wederom geldt hier vanwege lim sin(ax) ·In(bx) = 0 , dat ~l -+ 0 voor B -+ O.

Voor de oppervlakteladingsdichtheid buiten de bron geldt dan voor B -+ 0 dat ook 71 -+ 0 en ook voor

de volumeladingsdichtheden bulten de bron geldt voor B -+ 0, dat P1 -+ O.

De integranden van de terugtransformatie zijn dus convergent voor f3 -+ o.

45



4.2.2 Asymptotisch gedrag

Nu wordt het gedrag voor grote argumenten van de Integrand bekeken. Er geldt voor x -+ GO [5]

Voor p -+ 0 geldt dan

e
i

- EieRitl(6i-6i+1)

f
i

Fie- Ri tl(6 i+6 i+1)

gi - G
i

e Ri tl (6 i +6i+1)

hi Hie-Ritl(6C6i+1)

waarbij

en

k
i

- Kie-Ritl(6C6i+1)

Ii - Lie-Ritl(6i+6i+1)

m
i

MieRitl(6i+6i+1)

n
i

NieRiP(6i-6i+1)

met



Stel

~-1

Dan wordt voor f3 -+ CD

met
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* De oppervIakteiadingsdichtheid

Stel een medium 1 met geleidbaarheden U z en ut en permittiviteiten £z en £t bevindt zich in een1 1 1 1
oneindig uitgestrekt medium 2 met geleidbaarheden U z en u t en permittiviteiten £z en £t . De bron2 2 2 2
bevindt zich In medium 1 en heeft straal Rs < R1. Er geldt dus N=2, S=1.

Hiermee wordt

(0 1)~-1.~ -d.Z
B3 - - -------- - --

(0 1) L~i-l'~d . (~)

met

I
Z - -- j sin(,8a)

21fRs

Voor ,8 -+ aD wordt 8 3 dus

Voor Q2 geldt dan

Voor ,8 -+ aD geldt dus

Voor de fourlergetransformeerde van de oppervlakteladingsdichtheid i op de rand geldt

., - +£o£t21,8162B3Kl(R11,8162) +

£o£tlIPI61{A2Il(RdPI61) - B2K1 (RdPI61»
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Voor ~ -+ co wordt dit

.., -

Aangezien de bron In het binnengebied Iigt (S = 1), Is R1 > R. en dus gaat .., -+ 0 voor p -+ co.

Dezelfde afleiding kan gevolgd worden woor de configuratie met N=2, S=2. Ook hiervoor gledt .., -+ 0

voor p -+ co.

Door het invoeren van meer gebieden in de configuratie worden er ook meer randen ge'introduceerd.

Deze randen ziin echter passieve randen en voegen dus njet lets essentleels toe aan het verloop van 1
voor ~ -+ co. Met andere woorden, ook bii meer gebieden zal voor elke rand -1-+ 0 voor ~ -+ co.

De integrand van de terugtransformatie is dus convergent voor p -+ co.

* De voIurnetadingsdichtheid

Stel een oneindig uitgestrekt medium met geleidbaarheden Oz en 0t en permittiviteiten £z en £t' In dit

medium bevindt zich de bron met straal R•. Er geldt dus N=1, S=1.

Voor A1 geldt dan

(1 O)~-l.~

A1 - ----- - dzZ

(1 0) (~)

Voor ~ -+ co wordt dit

Voor de fourlergetransformeerde van de ruimteladlngsdichtheid Pl In het gebled binnen de bron geldt

dan

i
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Aangezien Rs > r in het gebied binnen de bron, gaat PI -+ 0 voor f3 -+ CXl.

Voor 62 geldt dan

-(0 1)~-1.~

(0 1) (~)

Voor f3 -+ CXl wordt dit

1

Voor de fouriergetransformeerde van de ruimteladingsdichtheid P2 in het gebied bulten de bron geldt

dan

Aangezien Rs < r in het gebled buiten de bron. gaat P2 -+ 0 voor f3 -+ CXl

Door het invoeren van meer gebieden In de configuratie wordt er wederom niet iets essentieels

toegevoegd aan het verloop van Pvoor f3 -+ CXl. De Integrand van de terugtransformatie Is dus convergent

voor f3 -+ CXl.
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4.3 BepaJing van de stapgrootte, minimaJe en maximale B

Er wordt bij de numerieke berekening van de terugtransformatie om programmeerredenen gebruik

gemaakt van de regel van Simpson. Deze regel gaat ult van equidistante punten en is dus makke/ijker

te programmeren dan adaptieve Integratieregels. Daarnaast is de regel van Simpson van aile niet

adaptieve integratieregels de meest nauwkeurige. De regel van Simpson gebruikt N+1 equidistante

punten; de stapgrootte is dan over het gehele Integratie-Interval konstant. Een goede keuze van de

stapgrootte is van belang voor de nauwkeurlgheid waarmee de desbetreffende Integraal wordt

uitgerekend. Er geldt namelijk voor de afbreekfout Ri [4]

, x een getal tussen 0 en Pmu

wanneer over B geintegreerd wordt, met

h -
SB

de stapgrootte.

De afbreekfout is dus afhankelijk van Bmu en de stapgrootte h. Een Ideinere stapgrootte leidt tot een

kleinere fout.

Volgens het criterium van Nyquist dient voor de reconstructie van een gesampled FFT signaal [8] de

samplefrequentie minstens tweernaal zo groot te zljn als de maxirnale frequentie In het nog niet

bemonsterde signaa!. In analogie hiermee meet de stapgrootte in ieder geval tweemaal Ideiner zijn dan

de Ideinst optredende periode van de Integrand. De Ideinst optredende periode van de integrand wordt

bepaald door de term

sin(pz) sin(pl) , 1 de halve afstand tussen de ringetjes

Hierbij Is sln(61) afkomstig van de bronterm S ; sin(Bz) Is afkomstig van de component van de

terugtransformatie. Er geldt

sin(pz)·sin(pl) - 1/2·cos(P(z-1» - l/2·cos(P(z+l»

De k1einst optredende perlode heeft dus een grootte van

2",

z+a
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en volgens het Nyquistcriterium moet dus gelden

1 271'
hmax - _.

2 z+l

Hieruit voigt voor het minimale aantal stappen die genomen moeten worden

Pmax Pmax (z+1)
SB i - -- - ----mn hmax 71'

Aangezien het signaal geen echte FFT is, zal een aantal stappen gekozen moeten worden dat groter

is dan het minimale aantal. Om een veilige marge te hebben, Is bij de numerieke terugtransformatie het

aantal stappen een factor 5 groter gekozen dan het minimale aanta!. Zodoende is de samplefrequentie

tien maal zo groot als de maximale frequentie in het signaal.

Aangezien de Besselfuncties Ko en K1 niet gedefinieerd zijn als hun argument nul Is, mag de integratie

niet starten bij Pmin = O. Er wordt gestart bij een waarde Pmin = h.

De maximale Pwordt vastgesteld op een waarde waarvoor de moduli van de integranden 60 dB zijn

afgevallen ten opzichte van hun maximum. Dit houdt in dat de integralen tot op drie cijfers nauwkeurig

berekend worden.

Om de waarde van Pmax goad te kunnen bepalen. zijn simulaties uitgevoerd, waarbij de omhullende van

de integrand berekend wordt. Dit betekent dat de bronfactor sin(8l) en de fourierintegratiefactor sin(8z)

op 1 worden gesteld. Vervolgens wordt bepaald voor welke Pdeze omhullende 60 dB is afgevallen. Ais

de omhullende 60 dB is afgevallen, dan is de integrand zeker 60 dB afgevallen, aangezien sin x ~ 1. De

gegevens over de materiaalparameters en veldconfiguratie die gebruikt zijn bij deze simulaties staan in

bijlage B.

In §4.2 b1eek dat aile integranden naar nul gaan voor P-+ 0 en P-+ co. Met bovenvermelde simulaties kan

gecontroleerd worden, of dlt ook werkelijk gebeurd. Dit levert een extra check op, of het gebruikte

algorithme wei juist is. Doordat echter de bronterm sln(8l) en de fourierintegratieterm sin(8z) op 1 zijn

gesteld, gaat de omhullende van de fouriergetransformeerde van de oppervlakteladingsdichtheid niet

naar nul voor P -+ O. Voor de volumeladingsdichtheid geldt dit nog wei.

In tabel 4.1 tjm 4.3 worden die waardes van Pvermeld, waarbij de moduli van de omhullende van de

integranden minimaal 60 dB zljn afgevallen ten opzichte van hun maximum. Naar aanlelding van de

hierbij bepaalde maxlmale waarde van Pwordt het aanta! stappen vastgelegd (SB .. 5· <Pmax(z+l)j7l').

z = 0,1; I =0,05). Deze waardes van SB zijn ook In de tabellen vermeld.

Tabe14.1 heeft betrekklng op de fourlergetransformeerde van de oppervlakteladingsdichtheid In geval

van isotrople, tabel 4.2 op de fourtergetransformeerde van de oppervlakteladingsdlchtheld In gaval van

anisotropie, tabel 4.3 op de fouriergetransformeerde van de volumeladingsdichtheid.

Hierbij geeft Pso die waarde van P aan, waarblj de omhullende 60 dB Is afgevallen, Pmax geeft de

maximale waarde van beta aan, waarbij de slmulaties zijn uitgevoerd en SB geeft het aantal stappen

weer, die bij de simulaties zijn gebrulkt. Voorts geeft de waarde van N het aantal verschlllende media
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aan binnen de gebruikte configuratle. en S geeft het medium aan waarin de bron zich bevindt.

Tabel4.1 Omhullende van de fouriergetransformeerde van de oppervlakteladingsdichtheid in het

isotrope geval.

Configuratie P60 Pmax 5B

N-2, 5-1 117,5 500 150

N-2, 8-2 204,2 500 150

N-3, 8-1 1700,0 1700 450

N-3, 8-3 204,2 500 150

N-4, 8-1 1296,0 1300 350

N-4, 8-3 322,9 500 150

N-4, 8-4 465,5 500 150

N-5, 8-1 1296,0 1300 350

N-5, 8-3 347,5 500 150

N-5, 8-5 1296,0 1300 350

Tabel 4.2 Omhullende van de fouriergetransformeerde van de oppervlakteladingsdichtheid in het

anisotrope geval.

Configuratie P60 Pmax 8B

N-2, 5-1 95,5 500 150

N-2, 8-2 218,2 500 150

N-3, 8-1 1578,0 1700 450

N-3, 5-3 165,9 500 150

N-4, 8-1 1171,9 1300 350

N-4, 5-3 126,0 500 150

N-4, 5-4 498,0 500 150

N-5, 5-1 1171,9 1300 350

N-5, 5-3 251,2 500 150

N-5, 5-5 1464,9 1700 450



Tabe/4.3 Omhullende van de fouriergetransformeerde van de vo/ume/adingsdichtheid.

configuratie Psomin Psomax Pmax SB

N=2, S=l* 3,9.10-2 2138,0 2500 600

N=2, S=2 1,26.10-2 325,0 500 150

N-3, 5-1 8,3.10-3 1400 1400 350

N-3, S-3 6,6,10-3 413,3 500 150

N-4, S-l 3,6.10-4 871,0 1000 300

N-4, S-3* 3,6.10-4 932,4 1000 300

N-4, S-4 3,6.10-4 725,0 1000 300

N-5, S-l 5,01.10-4 989,3 1000 300

N-5, S-3* 3,6.10-4 871,0 1000 300

N-5, S-5 4,8.10-4 615,0 1000 300

*) In deze configuraties is de afstand tot waarop de bron over de r-as

dro genaderd mag worden, geste1d op dro - 0,002. In a11e andere

configuraties is deze dro - 0,001.

In de figuren 4.1 tfm 4.4 worden ter illustratie de omhullenden van de verschillende ladingsdichtheden

gegeven, genormeerd op de maximale waarde, bij de configuraties N=2, $=1 resp. N=5. $=5.

Figuur 4.1 geeft de omhullende van de fouriergetransformeerde van de oppervlakteladingsdichtheid voor

N=2, $=1; figuur 4.2 geeft deze voor N=5. $=5; en figuur 4.3 en 4.4 tenslotte geven voor deze

configuraties de omhullende van de fouriergetransformeerde van de volumeladingsdichtheid weer.
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Figuur 4. 1 De getransformeerde van de oppervlakteladingsdichtheid als functie van Jog f3 met Rials
parameter. N=2 S =1.
a) In het isotrope geval
b) In het anisotrope geval
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Figuur 4.2 De getransformeerde van de oppervlakte/adingsdichtheid als functie van log fJ met Rials
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b) In het anisotrope geval
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Figuur 4.3 De getransformeerde van de volumeladingdichtheid als functie van r en log p. N=2, 5= 1.
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Figuur 4.3 De getransformeerde van de volumeladingdichtheid als functie van r en log p. N=5, 5=5.
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4.4 Testprogramma.'s

De door de computer berekende potentiaal moet voldoen aan de randvoorwaarde voor de potentiaal.

Tevens moet gecontroleerd worden of de getransformeerde ladingsdichtheden numeriek stabiel worden

berekend. In deze paragraaf zal hier nader op worden Ingegaan. Er zal uitgegaan worden van de

configuratie en materiaalparameters. gegeven In bijlage A.

4.4.1 Randvoorwaarden test

De randvoorwaarde voor de potentiaal op een passieve rand Is

In de randvoorwaarde test wordt een r-CoOrdinaat r. gekozen. die precies op de rand r=ri Iigt van

gebied (i) en gebied (i+1). Het ontwikkelde computerprogramma is zodanig geschreven dat een punt

op de rand r= ri beschouwd wordt als deel uitmakend van het gebied i. Er wordt tevens een r-coordinaat

gekozen. rb • die de betreftende rand vanuit het gebied i+1 nadert. Het relatieve verschil tussen deze

coordinaten wordt vele malen k1einer dan 1 gemaakt.

De randvoorwaarden zijn getest voor het geval de bron in het eerste gebled Iigt en voor het geval de

bron in het buitengebied Iigt. De rnaximaal relatieve afwijkingen die zijn opgetreden aan de verschillende

randen zijn vermeld in tabel 4.4.

Tabe/ 4.4 Maxima/e re/atieve afwijkingen in de getransformeerde potentiaa/ voor twee verschillende

afwijkingen in de r-coordinaat.

rand no. abs.afw. re1.afw. Ra(S-l) Ra(S-S)

r r IVi -Vi +11 IVC Vi +11
1 1.10-9 0.14.10-6 1.10-6 1·10-s

1.10-11 0.14.10-8 1.10-8 1.10-7

2 1.10-9 0.6 .10-7 1.10-7 1.10-8

1.10-11 0.6 .10-9 1.10-9 1.10-10

3 1.10-9 0.17.10-7 1.10-7 1.10-7

1.10-11 0.17.10-9 1.10-9 1.10-9

4 1.10-9 0.14.10-7 1.10-6 0.28

1.10-11 0.14.10-9 1.10-8 0.2.10-2

1·10-1S 0.14.10-13 0.2.10-6
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De test is uitgevoerd bij Pmu. = 1000 in 50 stappen. De getransformeerde potentiaal voldoet dus overal

aan de randvoorwaarden, aileen op rand 4 zijn er slgnificante afwijkingen als 5 = 5. Nader onderzoek

van dit geval duldt aan. dat de potentiaal op rand 4 wei aan de randvoorwaarde voldoet, maar dat deze

potentiaal in gebied 5 enorm sterk verandert. Je moat dus erg dicht op de rand gaan zitten om een

overeenkomstige potentiaal met de potentiaal op rand 4 te verkrijgen.

4.4.2 Stablitelts test

Een tweede hulpmlddel bij het op juistheid controleren van de berekeningen is de stabiliteitstest. Met een

stabiliteltstest wordt nagegaan In hoeverre resultaten numeriek stabiel worden berekend. Een algorithme

is numeriek stablel als een k1eine afwijking in de parameters ook een k1eine afwijking in de resultaten

teweeg brengt.

De stabilitelt van de berekenlng van de getransformeerde ladingsdichtheden wordt onderzocht door in

de matrices e, g, e-1, g-l, Q-1 (zle hoofdstuk 3) een verstoring aan te brengen en vervolgens de

resultaten van de berekening te vergelijken met de resultaten van de berekening zonder verstoring. Een

verstoring In bovengenoemde matrices plant zich voort door de hele berekening van de getransfor

meerde ladingsdichtheden, en zal dus een goede stabillteitstest leveren.

De stabiliteitstest is uitgevoerd door de elementen van de bovenvermelde matrices In het achtste digit

te verstoren.

De resultaten van deze tests zijn te vinden In tabel 4.5. De tests zijn uitgevoerd met stapgrootte 58 en

tot P = Pmu. zoals dat voor die betreffende configuratie wordt gegeven als aangegeven In tabel 4.1, 4.2

resp.4.3.
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Tabe/ 4.5 De maxima/e re/atieve fout in .yin het isotrope en anisotrope geva/ en in P; a/s gevo/g van

een verstoring in het achtste digit van de e. en Q vectoren.

configuratie

N-2, 5-1

N-2, 8-2

N-3, 8-1

N-3, 8-3

N-4, 8-1

N-4, 8-3

N-4, 8-4

N-5, 8-1

N-5, 8-3

N-5, 8-5

max. re1. fout

in ::yi

0.5.10-7

0,2.10-7

0,9.10-7

0,3.10-7

0,9.10-7

0,3.10-7

0,9.10-8

0,7.10-7

0,1.10-7

0,2.10-7

max. reI. fout

in ::Y.

0,3,10-7

0,1.10-7

0,8.10-7

0,2.10-7

0,8.10-7

0,3.10-7

0,8.10-8

0,7.10-7

0,1.10-7

0,9.10-8

max. reI. fout

in p

0,9.10-7

0,1.10-7

0,9.10-7

0,2.10-7

0,9.10-7

0,8.10-6

0,3.10-7

0,5.10-7

0,7.10-6

0,5.10-7

Het blijkt dat wanneer in het achtste digit gestoord wordt, de beide ladingsdichtheden tot op zeven

cijfers nauwkeurig wordt berekend bij de gegeven Pmu behalve voor p bij de configuraties N=4, S = 3

en N =5, S=3. De conclusie van de stabiliteitstest Is dan ook, dat binnen het gestelde Integratie interval

het algorithme numeriek stabiel is.
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5 SIMULATIES

Na de onderzoeken en de tests van het vorige hoofdstuk rest neg de terugtransformatie van de

ladingsdichtheden in het (r,rp,/J) domein naar het (r,rp,z) domein.

De ladingsdichtheden zijn voor 10 verschillende configuraties berekend. In tabel5.1 staan de gebruikte

configuratiegegevens. Hierbij geeft N het aantal media aan, terwljl S het gebied aangeeft wasrin de bron

zich bevindt.

Tabel 5.1 8 Media [7J

aanta1 media (N) \ gebied nr. 1 2 3 4 5

N - 2 bot 1ucht

N - 3 merg bot 1ucht

N - 4 merg bot spier 1ucht

N - 5 merg bot spier vet/huid 1ucht

Tabel 5.1b Straalwaardes [7J

R1 Rz R3 R.

N-2, 5-1 0.0035 0.015

N-2, 5-2 0.05 0.015

N=3, 5-1 0.0035 0.007 0.015

N-3, 5-3 0.05 0.007 0.015

N-4, 5-1 0.0035 0.007 0.015 0.06

N-4, 5-3 0.035 0.007 0.015 0.06

N-4, 5-4 0.075 0.007 0.015 0.06

N-5, 5-1 0.0035 0.007 0.015 0.06 0.07

N-5, 5-3 0.035 0.007 0.015 0.06 0.07

N-5, 5-5 0.075 0.007 0.015 0.06 0.07

De materiaalparameters zijn vermeld In tabel 5.2. De volumeladingsdichheid wordt aileen voor het

anisotrope geval bepaald, en wordt dus voor tien gevallen berekend. De oppervlakteladingsdichtheid

wordt voor zowel het anisotrope als het Isotrope geval bepaald, en wordt dus voor twintlg gevallen
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berekend.

Tabel 5.2 Materiegegevens (7I

merg bot spier vet 1ucht

isotropie: at 0.04 0.00216 0.36 0.028 1.10-6

a z 0.04 0.00216 0.36 0.028 1.10-6

£t 100 800 62500 50000 1

£z 100 800 62500 50000 1

anisotropie: at 0.04 0.001 0.05 0.028 1.10-6

a z 0.04 0.0033 0.67 0.028 1.10-6

£t 100 600 125000 50000 1

£z 100 1000 84 50000 1

Voor de bronconfiguratie geldt, dat de stroomsterkte I = lA. De halve afstand tussen de ringetjes is

a = 0.05 m. De integratieparameters voor de verschillende configuraties zijn vermeld in label 4.1.

De simulaties zijn aileen uitgevoerd voor positleve waardes van z (straalwaardes zijn altijd positief).

omdat zowel de oppervlakteladingsdichtheid 1 als de volumeladingsdichtheid p oneven functies zijn van

z. Dit betekent dat

..,{ - z}= -l{Z}

p{-z}= -p{z}

De ringvormige elektrode op z = +a Is negatief geladen: de stroom loopt naar de ring toe.

5.1 Oppervlakteladingsdichtheid

5.1.1 Verwachtlngen

In het navolgende wordt een formule afgeleicl voor de oppervlakteladingsdichtheicl. Aan de hand daarvan

zullen enige verwachtingen worden geschetst omtrent de oppervlakteladingsdlchtheld.

Er geldt

V'l! - p
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Hieruit voigt voor de passieve rand Ri (zie §3.3)

met 1 de opperv1akte1adingsdichtheid (3.57)

Verder geldt op de passieve rand Ri de randvoorwaarde

Voorts is

en

(5.2) ingevuld in (3.57) levert

Uit (5.3) voigt

1
Er(Ri +) - -- Jr(R/)

°t i +1

1
Er(Ri -) - -Jr(Ri -)

Ot
i

(5.5) en (5.1) invullen in (5.4) levert tenslotte

1i - £0 [;ti+l - ;L] ·Jr(Ri )
ti+l t i

- 6". i ·Jr(Ri )

met

A"'i - .::.w -~
°ti+l °ti
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Uit (5.6) b1ijkt dat de oppervlakteladingsdichtheid 1 i op de passieve rand Ri bepaald wordt door twee

termen, namelijk de term JARi ) en de term 6:,. i' Op beide termen wordt in het hiema volgende nader

ingegaan.

.. f'i

Om een fysische Interpretatie van de factor fJ..,. i te verkrijgen wordt eerst de term .,. = £ 10 nader bekeken

[7]. Beschouw daartoe een homogeen medium met permittiviteit £ en geleidbaarheid 0, waarin zich

op het tijdstip t=O een gelokaliseerde ladingsverdeling Po bevindt. Voor de ladingsverdeling op het

tijdstip t>O geldt dan

met .,. - £/0

Het verloop van p(t) als functle van t met.,. als parameter is uitgezet In flguur 5.1.

1: = CO~o

, !~1

I
IJ-. ---lI --+- +::::=======-~t~':l

o 1 'l 3
Figuur 5.1 p(t) als functie van t met.,. als parameter

f' stelt dus de tijd voor waarin de lading afneemt van Po tot 1Ie· Po' A1s .,. groot is (d.w.z. de

geleidbaarheid 0 is klein t.o.v. de permittiviteit £) betekent dit. dat het lang duurt voordat de lading tot

1Ie maal de oorspronkeJijke waarde Is afgenomen. De lading vtoeit moeizaam weg en er Is dus maar

een klein ladingstransport.

A1s.,. klein Is (d.w.z. de geleidbaarheld 0 Is groot t.O.v. de permeablliteit £) betekent dit dat het kort duurt

voordat de lading tot 1Ie maal de oorspronkelijke waarde is afgenomen. De lading vtoeit gemakkelijk

weg en er is een groot ladingstransport.

f' is dus een mast voor de traagheld waarmee e1ectronen afgevoerd worden In het medium als het
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systeem aan zichzelf overgelaten zou worden. " wordt de relaxatletjjd van het medium genoemd.

In het navolgende zal worden nagegaan wat de Invloed is van de term fl." op de oppervlakteladingsdicht

heid. Beschouw hiertoe twee homogene media I en 1+1 met geleldbaarheid 0 1 resp. 01+1' permittiviteit

£1 resp. £1+1 en relaxatietijd"1 = £do1 resp. "1+1 = £1+1101+1'

Stel "1+1 > "1:

Indien er in beide gebieden lading aanwezig zou zijn, zou deze in gebied i+ 1 langzamer wegvloeien dan

in gebied I, als het systeem aan zichzelf overgelaten zou worden.

Stel nu dat op tijdstip t=O een stroom Ingeschakeld zou worden, waarvan de stroornclichtheld Jr op de

passieve rand tussen de twee gebieden gericht Is van gebled I naar gebled 1+ 1. BiJ het inschakelen zal

aanvankelijk het ladingstransport door gebied i naar de rand groter zijn dan van de rand door gebied

i+1. Dit verschil in ladingstransport zorgt ervoor, dat er een groelende hoeveelheid lading op de passieve

rand terecht komt. Deze lading zal achter vanwege zijn poIariteit J r In gebied I tegenwerken, en dus

doen afnemen. De ophoping van lading gaat door totdat J r = J r .1 1+1
Stel"1+1 < "1:

Indien er in beide gebieden lading aanwezig zou zijn, zou deze in gebied 1+1 sneller wegvloeien dan in

gebied i, als het systeem aan zlchzelf overgelaten zou worden.

Stel nu dat op t =0 een stroom ingeschakeld zou worden, waarvan de stroornclichtheid Jr op de passieve

rand tussen de twee gebieden gericht is van gebied I naar gebied i+ 1. Bij het inschakelen zal

aanvankelijk het ladingstransport door gebied i naar de rand k1einer zijn dan van de rand door gebied

1+ 1, met als gevolg een groeiend tekort aan lading totdat Jr = Jr .1+1 1

Wanneer J r gelijk geworden is aan J r ' is de statlonaire toestand bereikt. Vanaf dat moment blijft het1 1+1
teveel resp. tekort aan lading op de passieve rand constant. Op die manier wordt, vanwege het verschil

In relaxatietijd tussen de beide gebieden, een oppervlakteladingsdichtheld gevormd, die In de stationaire

toestand gehandhaafd b1ijft.

De oppervlakteladingsdichtheld op een rand Is nlet aileen afhankelijk van het verschilln relaxatietijd van

de twee gebieden aan weerszijden van die rand, maar ook van de hoeveelheld lading die er per seconde

per oppervlakteeenheid naar die rand toe wordt getransporteerd, ofwel van Jr

Over de grootte van Jr kan nog welnig gezegd worden. Deze Is namelijk onder meer afhankelijk van de

geleidbaarheid van de media, de w1sse1werking tussen de gebleden en de mate van anlsotropie. Het

teken van Jr kan wei al bepaald worden. Er geldt namelijk het volgende: aangezlen de ring negatief

geladen Is, stroomt de stroom naar de ring toe. Voor ranclen die butten de ring Iiggen, Is Jr dus negatief,

voor randen die blnnen de ring Iiggen Is J r positlef (zie figuur 5.2).
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I u-n

F J u

A\ 1- r t -n

J

I I

8. rand buiten de ring b. rand binnen de ring

Flguur 5.2 Po/arltelt van Jr

Er geJdt: '1 i = 61" i • Jr(Ri)·

Wanneer de rand zich buiten de ring bevindt, heeft de opperviakteJadingsdichtheid '1 i op die rand dus

een teken dat tegengesteld Is aan 61" i" Wanneer de rand zlch binnen de ring bevindt. heeft '11 op die

rand hetzelfde teken als 61" i.

* Verwachting van de simWities

Zoals hierboven vermeld, kan aileen lets gezegd worden over het teken van '1 i" De grootte en het teken

van M i zljn bekend. Het teken van Jri is ook bekend. maar de grootte van J ri meet aan de hand van

de simulaties beschouwd en verklaard worden. Pas dan kan ook de grootte van '1 i begrepen worden.

In tabel 5.3 wordt voor elke uit te veeren simulatie 61" i' het teken van J r en het te verwachten teken van
i

'11 gegeven.
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Tabe/5.3 Verwachtingen omtrent het teken van 1 i

isotroop anisotroop

rand fj." teken J r teken 1i fj." teken J r teken 1i

N-2, 5-1 R1 6,3.105 4,0.105

N-2, 5-2 R1 6,3.105 + + 4,0.105 + +

N-3, 5-1 R1 3,7.105 6,0.105

R2 6,3.105 4,0.105

N-3, 5-3 R1 3,7.105 + + 6,0.105 + +

R2 6,3.105 + + 4,0.105 + +

N-4, 5-1 R1 3,7.105 6,0.105

R2 -2,0.105 + 1,9.106

R3 8,3.105 -1,5.106 +

N-4, 5-3 R1 3,7.105 + + 6,0.105 + +

R2 -2,0.105 + 1,9.106 + +

R3 8,3.105 -1,5'106 +

N-4, 5-4 R1 3,7.105 + + 6,0.105 + +

R2 -2,0.105 + + 1,9.106 + +

R3 8,3'105 + + -1,5.106 +

N-5, 5-1 R1 3,7.105 6,0'105

R2 -2,0'105 + 1,9.106

R3 1,6.106 -7 1.105 +,

R4 -7,9.105 + -7,9.105 +

N-5, 5-3 R1 3,7.105 + + 6,0.105 + +

R2 -2,0.105 + 1,9.106 + +

R3 1,6'106 -7,1.105 +

R4 -7,9.105 + -7,9.105 +

N-5, 5-5 R1 3,7.105 + + 6,0.105 + +

R2 -2,0.105 + 1,9.106 + +

R3 1,6.106 + + -7,1.105 +

R4 -7,9.105 + -7,9.105 +
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5.1.2 Rest*aten

a.)
x10-&8 -.------------------------,
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8 8.1 0.2 8.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Z in em)

b.)
x10-68 -.-------------------------,
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N
E
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c.-
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E
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o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Z in (m)

N=2.5=1.isolroop

BOT/LUCHT

N=2.5=1.anisolroop

BOT/LUCHT

Figuur 5.3 De oppervlakteladingsdichtheid als functie van z met Ri als parameter. N=2, S= 1.
a) In het isotrope geval
b) In het anisotrope geval
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Figuur 5.4 De oppervlakte/adingsdichtheid sIs functie van z met Ri sIs parameter. N==3, S== 1.
a) In het isotrope geval
b) In het anisotrope geval
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Figuur 5.5 De oppervlakteladingsdichtheid als functie van z met Ri als parameter. N=4, $= 1.
a) In het isotrope geval
b) In het anisotrope geval
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Figuur 5.6 De oppervlakteladingsdichtheid als functie van z met Ri als parameter. N=5, S= 1.
a) In het isotrope geval
b) In het anisotrope geval
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Figuur 5.7 De oppervlakteladingsdichtheid als functie van z met Ri als parameter. N=2, 5=2.
a) In het isotrope geval
b) In het anisotrope geval
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Figuur 5.8 De oppervlakte/adingsdichtheid als functie van z met Ri als parameter. N=3, 5=3.
a) In het isotrope geval
b) In het anisotrope geval
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Figuur 5.9 De oppervlakte/adingsdichtheid als functie van z met Ri als parameter. N=4, 5=4.
a) In het isotrope geval
b) In het anisotrope geval
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Figuur 5.10 De oppervlakte/adingsdichtheid als functie van z met Ri als parameter. N=5, 5=5.
a) In het isotrope geval
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76



a.)
xle~2

1

0.8

N 0.6
E,
~

C 0.4

ll)

E
E 0.2ll)

0'

N=4,S=3,isolroop

o -------------------- --...-
-0.2 /'

/

-0.4
o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Z in (mi MERG/BOT
BOT/SPIER
SPIER/LUCHT

b.)
N=4.S=3,anisolroop

xle-61

--,
0.9 /' ""'-,

"-/
0.8

'\I
e.7

/ '\
N '\E 0.6 /,
~ '\
c 0.5 /
ll)

E 0.4 /E
ll)
0' I

0.3 /
I

0.2 /

e.1 /

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 e.9 1

Z in 1m) x10-1 MERG/BOT

---- BOT/SPIER

---- SPIER/LUCHT

Figuur 5.11 De oppervlakteladingsdichtheid als functie van z met Rials parameter. N =4, S =3.
a) In het isotrope geval
b) In het anisotrope geval

78



a. )
x10-6 2 N=5.5=3.isolroop

-0.2

N -0.4
E
"-
U

c -0.6

IV
E

~ -0.B
0'

-1

-1.2

,

\ I
\ /

\ ;'
\ /
\ i
\ i

\ I

, /
\ ',/

-1.4
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Z in (m)

0.S 0.9 1

x10- 1
MERG"BOT
BOT"SPIER
SPIER"HUID.VET
HUID.VET"LUCHT

MERG"BOT
BOT"SPIER
SPIER"HUID.V(T
HUID.V(T"LUCHT

N=5.5=3.anisolroop

Z in (III)

8.1 0.2 0.3 8.4 0.5 0.6 0.7 0.S8
o

b. )
)(10-61

---
0.9 ./

---" "-

/ "-
0.B /' ----

"-

I ' ' '\""-.,
0.7 I /

'~
II

,
"N I , '\E 0.6 II"-

'\-~ I ,

c 0.5 II
IV I ,

E 0.4 IIE
IV
0' ,,

0.3 II
"

0.2 1/
I'

0.1 1/,
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5.1.3 Discussie

In deze paragraaf worden de resultaten aan de verwachtingen getoetst en de grootte van de

volumestroomdichtheid J r en daaruit voortvloeiend de grootte van de oppervlakteladingsdichtheid -y

nader onderzocht. Hierbij worden steeds het anlsotrope geval en het isotrope geval met elkaar

vergeleken.

A1lereerst wordt uitgegaan van de sltuatie waarin de bron In het binnengebied Iigt. Daarbij wordt eerst

de configuratie met twee gebieden bekeken. Vervolgens wordt er steeds een laagje erbij gevoegd, en

bekeken wat dit voor een invloed heeft op de stroomdichtheid en de oppervlakteladingsdichtheid.

Daarna wordt hetzelfde gedaan voor de situatie waarin de bron In het bultengebied Iigt.

Tenslotte wordt het hierboven vermelde ook gedaan voor die sltuatie waarin de bron in het spierweefsel

Iigt (N=4, N=5).

Het resultaat van deze aanpak is tweeledig. Ten eerste kan zo worden onderzocht wat de invloed is van

anisotropie op het ver100p van J r en de vorming van -y. Ten tweede kan worden bekeken wat de invloed

is van de wisselwerking tussen de lagen op het ver100p van J r en de vorming van -y.

Bron In het buitenqebied

* configuratie 1: N=2, 8=1, botJlueht

In tabel 5.4 worden de waardes van -y gegeven voor z=a (-y is daar maximaal).

rabet 5.4 N=2, S= 1; -y op z=a

isotroop -3,7.106

anisotroop -1,4.106

-5,9.10-12

_3,5.10-12

De tekens van -y komen overeen met de verwachte tekens. De grootte van J r I.g.v. anisotropie, J ra, is

k1einer dan J r I.g.v. Isotropie, Jr1. Om dit te kunnen verklaren moet gekeken worden naar de waardes

en de verhouding van Oz en at In belde gevallen In het bot is In het anisotrope geval (oz/Ot)a = 3,3,

In het isotrope geval getdt ulteraard (Oz!Ot)1 = 1. Voorts Is 0za > 0zi en 0ta < 0t1' Omdat de stroom

de weg van de minste weerstand (= de weg van de grootste geleidbaarheld a) voigt, zal bljgevolg In

het bot de stroomdichtheid In de z-richting Jz In het anisotrope geval groter zijn dan in het isotrope

geval; de stroomdichtheid in de r-richting J r zalln het anisotrope geval k1einer zijn dan in het isotrope

geval. M.a.w. in het anisotrope geval zaJ de stroom in het bot meer geconcentreerd zijn rond de
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bronstraal dan in het isotrope geval. Het gevolg van het verschilln o,jOt In beide gevallen Is dust dat

de stroorndichtheid in de r-richting Jr op de rand bot/lucht In het anisotrope geval klelner is dan in het

Isotrope geval.

In de lucht is (oz/Ot). = (oZ/Ot)i' Dit heeft dus geen invloed op Jr op de rand.

Vanwege het feit dat het verschil in relaxatietijd !if' In het anisotrope geval kleiner is dan in het isotrope

geval, en vanwege het feit dat J r In het anlsotrope geval kleiner Is dan in het Isotrope geval vanwege

bovenomschreven reden, is de oppervlakteladingsdichtheid 1 In het anisotrope geval dus klelner dan

In het lsotrope geval.

* configuratie 2: N=3, S= 1; mergfbol/luchl

In tabel 5.5 worden de waardes van 1 gegeven voor z = a.

Tabe/5.5 N=3, S= 1; "( op z=a

isotroop

anisotroop

-4,8.10-4

-7,5.10-7

-7,8,10-4

-3,8.10-7

3,7.105

6,3.105

6,0.105

4,0.105

-1,3.10-9

-1,2.10-12

-1,3.10-9

-9,6,10-13

De tekens van 1 komen overeen met de verwachte tekens. Voor rand R1 (merg/bot) geldt:

Merg is isotroop, bot is anisotroop. Tech Is de stroorndichtheid op R1 1n geval van anisotroop bot gelijk

aan die In geval van isotroop bot. Blijkbaar is het laagje bot te dun en daarbij het verschil tussen

anisotroop en isotroop bot te klein om van invloed te zijn op het stroomver1oop in het merg.

De stroorndichtheid J r Is op rand R1 daarom voor het anisotrope geval hetzelfde als voor het isotrope

geval.

De oppervlakteladingsdichtheid op R1 Is in het isotrope geval kleiner dan In het anisotrope geval, aileen

vanwege het felt dat 1:..,. i kleiner Is dan 1:..,. e'

Voor rand R2 geldt:

Bot is anlsotroop.ln bot geldt: (ow/oJ. =3,3· (oz/oth,ln het bot Is de stroorndichtheid In de r-richting

in het anisotrope geval dus kleiner dan die in het isotrope geval. Lucht Is Isotroop. Er Is dus geen invloed

van lucht op het verschil In stroorndichtheid tussen het Isotrope en het anisotrope geval. De

stroorndichtheid J r op rand R2 zal vanwege de anisotropie van het bot kleiner zijn in het anisotrope
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geval dan in het isotrope geval.

De oppervlakteladingsdichtheid op rand R2 Is In het anisotrope geval k1einer dan In het isotrope geval,

omdat in die situatie zowel de stroorndichtheid Jr op de rand, als het verschil in relaxatietijd lir k1einer

zijn dan in het isotrope geval.

* configuratie 3: N=4, $=1; merg/bOt/spier/lua.

In tabel 5.6 worden de waardes van 7 gegeven voor z= a.

Tabe/5.6 N=4, S= 1; 7 op z=a

isotroop

anisotroop

-1,0.10-3

2,0.10-4

-6,8.10- 10

-1,3.10-3

-1,2.10-3

2,3,10-10

3,7.105

-2,0.105

8,3.105

6,0'105

1,9.106

-1,5'106

-2,8.10-9

_9,9.10-10

_8,2.10-16

-2,1.10-9

-6,4 .10-10

-1,5.10-16

De tekens van 7 komen overeen met de verwachte tekens.

Voor rand R1 (merg/bot) geldt:

Merg is isotroop maar Jri is nu wei groter dan Ju ' Gezien de stroorndichtheden op deze rand bij de

voorgaande configuratie moet dit te wijten zijn aan de invloed van het spierweefsel. Orndat het verschil

in isotroop/anlsotroop spier b1ijkbaar groot genoeg Is, orndat de soortelijke weerstand vn spier In

dezelfde grootte-orde Iigt als dat van merg en bot, orndat de afstand tussen spier en bron b1ijkbaar

klein genoeg Is, en orndat de splerlaag dik genoeg is, Is de invloed van het spier merkbaar op de

stroornverdeling In het merg (zie ook toelichtlng bij configuratie 5). Worden de geleldbarheden In de r

rlchting van spier met elkaar vergeleken, dan b1ijkt dat uti = 7,2· Uta In spier. De stroom kan dus veel

makkelijker Isotroop spier binnendringen dan anisotroop spier. Vandaar dat op rand R1 de stroorndicht

held Jr In het Isotrope geval groter Is dan In het anisotrope geval.

Op rand R1 geldt dus dat J ri > J u ' en dat lir a groter Is dan lir i' Aangezien lira/lir i > JrifJra' is de

oppervlakteladingsdichtheid 71 op R1 in het isotrope geval groter dan in het anisotrope geval.
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Voor rand R2 (bot/spier) geldt:

Bot is anisotroop, merg Is isotroop. In bot geldt (oz/Ot)a = 3,3. Bijgevolg zal er in het anisotrope geval

een k1einere stroomdichtheid Jr op rand R2 terechtkomen dan in het isotrope geval. Oit verschijnsel

wordt neg verstekrt door het feit dat er In het anlsotrope bot toch al minder stroom binnenkomt via rand

Rl (zie boven) en in anisotroop spier de stroom moeilijker kan binnendringen dan in isotroop spier,

orndat Uta < Uti in spier. (Vergelijk dit met conflguratie 2 op rand R2: daar is JrafJri = 0,8; hier is

JrafJri = 0.6. Oit verschills totaa! te wijten aan de anlsotropie van het spierweefsel!) Vandaar dat op

rand R2 de stroorndichtheld Jr In het Isotrope geval groter Is dan in het anlsotrope geval.

Er geldt dat J ri groter Is dan J ra en dat M a groter Is dan Mi' Orndat Ii.,. a/Ii.,. i > JrifJra is de

oppervlakteladingsdichtheid ""2 op R2 In het anlsotrope geval toch groter dan in het Isotrope geval,

afgezien van het teken.

Voor rand R3 (spier/lucht):

Spier is anisotroop, lucht is isotroop. In spier geldt (oz/Ot)a = 7.2. Bijgevolg zal er In het anisotrope

geval een k1einere stroomdichtheid op rand R3 terechtkomen dan in het isotrope geval. Oit verschijnsel

wordt neg versterkt door het feit dat er In anisotroop spier toch al minder stroom blnnenkomt via rand

R2 (zie boven). Vandaar dat op rand R3 de stroorndichtheid Jr In het Isotrope geval groter is dan in het

anisotrope geval.

Er geldt dat J ri > J ra en Ii.,. a > Ii.,. i' Aangezien JrifJra > Ii.,. a/Mi' is de oppervlakteladingsdichtheid

""3 op R3 In het isotrope geval toch groter dan in het anisotrope geval.

* contiguratie 4: N=5, 8=1; merg/bot/spier/huid,vet/lucht

In tabel 5.7 worden de waardes gegeven van..., voor z=a.

Tabe/5.7 N=5, S= 1;..., op z=a

Ri
..., Ii.,. £oJ r

isotroop Rl -1,0.10-3 3,7.105 -2,8.10-9

R2 2,0.10-4 -2,0.105 -9 9.10-10,

R3 -6,1.10-6 1,6.106 _3,8.10-12

R4 5,8.10-10 -7,9.105 _7,4.10-16

anisotroop R1 -1,3.10-3 6,0.105 -2,1.10-9

R2 -1,2.10-3 1,9.106 -6,4.10-10

R3 2,7.10-7 -7,1.105 -3.8.10-13

R. 1,1.10-10 -7,9.105 -1,4.10-16
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De tekens van "( komen overeen met de verwachte tekens.

Vergelijking van tabel 5.7 (N =5, 5 = 1) met tabel 5.6 (N =4, 5 = 1) toont aan dat J r en dus ook "( op rand

R1 dezelfde waarde heeft voor beide configuraties, In zowel het isotrope als het anisotrope geval.

Blijkbaar heeft de toevoeging van een extra vetJaagje om hat spier geen invloed op het stroomver1oop

in het merg (waarin de bron zlch bevindt) en hat bot. De afstand tussen de bron en het vet is dus te

groot om het stroomver1oop in de binnenste gebieden door het vet te laten be"invloeden. Tevens zinen

de geleidingscoetficienten u van het vet wat betreft de grootte tussen die van spier en lucht in, en vormt

dus een meer continue overgang tussen die twee media, die het stroomver1oop in de binnenste media

nlet verstoord.

Voor rand R1 en R2 geldt dus hetzelfde verhaal als In configuratie 3 (N=4, 5=1).

Voar rand R3 (spierIvet) geldt voor J r hetzelfde verhaal als voor rand R3 in configuratie 3, ofwel

Jri > J ra. Nu geldt echter ook dat M i > M a' de oppervlakteladingsdichtheid"(3 op R3 is daarom groter

in het isotrope geval dan in het anisotrope geval.

Voor rand R4 (vet,huid/lucht) geldt:

Huid, vet is isotroop, lucht is isotroop. De stroomdichtheid J r op rand R4 is in het anisotrope geval

kleiner dan in het isotrope geval, omdat er in het anisotrope geval in het vet minder stroom binnenkomt

via rand R3vanwege het onder1iggende anisotrope bot en spier. Zodoende komt er dus ook een k1einere

stroomdichtheid op R4 terecht.

Omdat Ii" a = Ii" i en Jri > Jra, Is de oppervlakteladingsdichtheid "(4 op R4 in het anisotrope geval

k1einer dan in het isotrope geval.

BrOIl in het bultengebied

* configuratie 5: N=2, 8=2; mergjbotjlucht

In tabel 5.8 worden de waardes van "( gegeven voor z=a.

Tabe15.8 N=2, 5=2; "( op z=a

isotroop

anisotroop

1,4.10-4

9,2.10-5
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De tekens van .., komen overeen met de verwachte tekens.

De stroorndichtheid Jr op R1 In het isotrope geval Is gelijk aan die In het anisotrope geval. Wordt

gekeken naar de waarde van 0z/Ot dan b1ijkt In lucht (oz/Ot). = (oz/Ot)i' In bot geldt echter

(oz/Ot). = 3.3· (oz/Ot)i' De stroorndichtheid op de rand in het isotrope geval Jri Is gelijk aan die in

het anisotrope geval Jra, hetgeen betekent dat de stroom In lucht in beide gevallen even sterk

geconcentreerd Is rond de bronstraal. Het verschil In waarde van (oz/Ot). en (Oz/Ot)i in bot heeft

blijkbaar te weinig Invloed op het ver100p van de stroorndichtheid in lucht om merkbaar te zijn. Dit kan

als voigt verklaard worden.

In figuur 5.23 is schematisch een stroombaan aangegeven die door twee verschlllende media loopt.

bran bran

e ~ L3stroambaan
I

medium i+1
l/

II' 'J passieve rand
1\ L

2 medium i... It,

cL )
L

1

Figuur 5.23 Schematische weergave van een stroombaan

De bron bevindt zich in gebied i+1. De grootte van J r wordt mede bepaald door de grootte van de

weerstand van de stroombaan. Die weerstand is evenredig met (zie figuur 5.23)

111
213,- + 212,- + 11.-

°i+1 Uti °Zi

Hierbij is 13 dus de afstand van de bron tot de passieve rand. In het geval van de te bespreken

configuratie Is medium 1+1 lucht, medium lis bot, 13 = r1 -f. = 0.035, 12 ,max = 0.015, 11 •max = 0.1. Er

geldt dus

1
213.-- - 7.104

°mer&

[ 1 L [ 1 L- 3,0.101212 • - 1,4.101 212 •

°t,bot °t,bot

[ 1 L-4,6.101 [ 1 L- 3,0.10111 • 11 .

°z,bot °z,bot
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Het product van de soortelijke weerstand van lucht (= 1/0) en de afstand van bron tot passieve rand

is dus te groot om het verschil in weerstand in het anisotrope geval van het Isotrope geval te kunnen

onderscheiden.

Aangezien Jr op de rand gelijk is voor het isotrope en anlsotrope geval. Is • aileen vanwege het feit dat

t:,..,. a k1einer is dan Mi· de oppervlakteladingsdlchtheid 1 a In het anisotrope geval k1einer dan de

oppervlakteladingsdichtheid 1 i In het Isotrope geval.

* Vergelijking configuratie 1 met configuratie 5

Vergelijking van tabel 5.4 met tabel 5.8 toont aan dat. afgezien van de tekens. de oppervlakteladings

dichtheden voor configuratie 1 k1einer zijn dan de oppervlakteladingsdichtheden voor configuratie 5. Oit

Is te wijten aan het feit dat de stroorndichtheden Jr op de rand voor configuratie 1 veel k1einer zijn dan

voor configuratie 5. Voor het isotrope geval Is de verhouding tussen de beide stroorndichtheden 38. voor

het anisotrope geval zelfs 66. Een verklaring van het verschil in stroorndichtheden Is te vinden In een

vergelijking van de geleidbaarheden van bot en lucht. Oe geleidbaarheden In bot zijn van de grootte

orde 10-3
• die van lucht heeft grootte-orde 10-6

. Lucht heeft dus een grotere weerstand dan bot. Er zal

dus mlnder stroom v10eien van bot naar lucht (configuratie 1) dan van lucht naar bot (configuratie 5).

* configuratie 6: N=3, 8=3; mergjbot/lucht

In tabel 5.9 worden de waardes van 1 gegeven voor z=a.

Tabe/5.9 N=3, 5=3; 1 op Z=8

isotroop

anisotroop

1,4 .10-4

1,5.10-4

2,0,10-4

9,2.10-5

3,7.105

6,3.105

6,0.105

4,0.105

3,9.10-10

2,3.10-10

3,3.10-10

2,3.10-10

De tekens van 1 komen overeen met de verwachte 1.

Voor rand A2 (bot/lucht) geldt:

Lucht is Isotroop. In het geval van anisotroop bot Is het vertoop van de stroorndichtheid in lucht hetzelfde

als in geval van isotroop bot. Oit komt orndat de weerstand van het bot in vergelijking met lucht te laag
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is, het verschil tussen isotroop en anisotroop bot te klein, de afstand tussen bron en rand R2 te groot

en het laagje bot te dun om op het stroomverloop In lucht van Invloed te zijn (zie ook conflguratie 5).

De stroomdichtheid Jl' is op rand R2 dus hetzelfde voor het anisotrope geval als voor het isotrope geval.

De oppervlakteladingsdichtheid '12 Is in het Isotrope geval groter dan in het anisotrope geval, aileen

vanwege het feit dat Ii.,. i groter Is dan Ii.,. a' aangezlen Jri = Jra.

Voor rand R1 geldt:

Bot is anisotroop. merg is Isotroop. In bot geldt (0r./Ot)a = 3,3. Bijgevolg zal er In het anisotrope bot

een k1einere stroomdichtheid Jl' op rand R1 terechtkomen dan In het Isotrope geval. Lucht is Isotroop

en heeft hierop geen invloed. Jra Is dus k1einer dan Jri .

Er geldt dat Jri > Jra en dat Ii.,. a groter Is dan Mi' Aangezien Ii.,. aiM i > Jl'dJra• Is de oppervlak

teladingsdichtheid '11 op R1 In het anisotrope geval groter dan In het lsotrope geval.

* configuratie 7: N=4, 8=4; merg/bOt/spier/luchl

In tabel 5.10 worden de waardes van '1 gegeven voor z=a.

Tabe/S.10 N=4, $=4; '1 op z=a

isotroop

anisotroop

4,1.10-7

-1,3.10-7

1,8.10-4

7,7.10-8

1,5.10-7

-3,3.10-4

3,7.105

-2,0.105

8,3.105

6,0.105

1,9.106

-1,5.106

1,1.10-12

6,5.10-12

2,2.10-10

1,3.10-13

8,1.10-14

2 2.10-10,

De tekens van '1 komen over een met de verwachte tekens.

Voor rand R3 (spier/Iucht) geldt:

Lucht Is lsotroop, spier Is anlsotroop. In het geval van anisotroop splerweefsel Is hat verloop van de

stroomdichtheld In lucht hetzelfde als In geval van lsotroop splerweefsel. Dit komt omdat de weerstand

van spier In vergelijklng met lucht te laag Is, het verschll tussen anisotroop en Isotroop spier te klein en

de afstand tussen bron en rand R3 te groot om van Invloed te zljn op het stroomverloop in lucht. De

stroomdichtheid Jl' op rand R3 Is dus hetzelfde voor het anisotrope geval als voor het lsotrope geval.
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Oe oppervtakteladingsdichtheid op rand R3 Is voor het anisotrope geval groter dan in het isotrope geval,

aileen vanwege het feit dat ~T a > ~T i'

Voer rand R2 (bot/spier) geldt:

Spier is anisotroop, bot is anisotroop. In het spierweefsel geldt (oz/Ot}a = 7,2. In het anisotrope

spierweefsel za! de stroom dus weer meer in de z-richting gaan lopen dan in isotroop spierweefsel,

waardoor er In het anisotrope gENal een kJeinere stroomdichtheid op rand R2 terechtkomt dan in het

isotrope geval. Oit verschijnsel wordt neg versterkt door het feit dat in anlsotroop bot de stroom

moeilijker kan binnendringen dan in isotroop bot omdat Uta < Uti in bot. Vandaar dat op rand R2 de

stroomdichtheid Jr in het isotrope geval groter is dan in het anisotrope geval.

ErgeldtdatJri > Jraendat~Ta > Mi.Aangezien~Ta/~Ti > Jri/Jraisdeoppervtakteladingsdichtheid

"'(2 op R2 in het anisotrope geval groter dan in het isotrope geval, afgezien van het teken.

Voor rand R1 (merg/bot) geldt:

Bot is anisotroop, merg is isotroop. In het bot geldt (oz/Ot}a = 3,3. In het anisotrope bot komt dus een

k1einere stroomdichtheid Jr op rand R1 terecht dan in het isotrope geval. Oit verschijnsel wordt nog

versterkt door het feit dat er in anisotroop bot toch al minder stroom binnenkomt via rand R3 (zie boven).

vandaar dat op rand R3 de stroomdichtheid Jr in het Isotrope geval groter is dan In het anisotrope geval.

Er geldt dat Jri > Jra en dat ~Ta > M i' Aangezien Jri/Jra > M a/Mils de oppervtakteladingsdichtheid

"'(lOP rand R1 in het Isotrope geval groter dan in het anisotrope geval.
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* configuratie 8: N=5. 8=5; mergfbot/spierfhuid,""/lucht

In tabel 5.11 worden de waardes van 7 gegeven voor z=a.

Tabe15.11 N=5, 5=5; 7 op z=a

Ri 7 t:.f' £oJ r

isotroop R1 5,3.10-7 3,7.105 1,5.10-12

R2 -1,7.10-7 -2,0.105 8,4.10-13

R3 5,3.10-4 1,6.106 3,3.10-10

R4 -4,9.10-4 -7,9.105 6,2.10-10

anisotroop R1 9,2.10-8 6,0.105 1,5.10-13

R2 1,8.10-7 1,9.106 9,5.10-14

R3 -2,3.10- 4 -7,1.105 3,2.10-10

R4 -4,8.10-4 -7,9.105 6,1.10-10

De tekens van 7 komen over een met de verwachte tekens.

Voor rand R4 geldt:

Lucht is Isotroop, vet is isotroop, maar toch is Jri op deze rand nu toch lets groter dan Jra. Gezien het

feit dat in de voorgaande configuratie de stroomdichtheden Jra en Jri op de buitenste rand wei aan

elkaar gelijk waren, meet dit te wijten zijn aan het feit dat de bron nu dichter bij de buitenste rand zit,

waardoor de Invloed van de onder1iggende lagen nu wei merkbaar Is. De eerste anisotrope laag onder

de bron is spier. Aangezien In spier Uta < Uti kan de stroom dus meeilijker anisotroop spier

binnendringen dan isotroop spier. Vandaar dat op rand R4 Jra < Jri .

Aangezien Jri < Jra en t:.f' a = t:.f'i' Is de oppervlakteladingsdichtheid 74 op R4 in het anisotrope geval

iets k1einer dan In het Isotrope geva!.

Voor rand R3 (spier/huid,vet) geldt:

Huid, vet Is Isotroop, spier Is anisotroop. Aangezlen In spier Uta < Uti' kan de stroom dus moeilijker

anisotroop spier binnendringen dan lsotroop spier. Vandaar dat ook op rand R3 Jra < Jri.

Aangezien Jri = Jra en t:.f'i > t:.f' a' Is de oppervlakteladingsdichtheid 73 op R3 In het anisotrope geval

k1einer dan In het Isotrope geva!.

Voor rand R2 en R1 geldt hetzelfde verhaal als in configuratie 7 (N=4. $=4).
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* contiguratie 9: N=4, S=3; merg/bOt/spier/lucht

In tabel 5.12 worden de waardes van -y gegeven voor z=a.

Tabe/5.12 N=4, 5=3; -y op z=a

isotroop

anisotroop

1,2.10-6

-4,0.10-7

-1,0.10-9

4,5.10-7

9,4.10-7

4,5.10- 10

3,7.105

-2,0.105

8,3.105

6,0.105

2,0.106

-1,5.106

3,2.10-12

2,03.10-12

-1,2.10-15

7,5.10-13

4,92.10-13

-3,0.10-16

De tekens van -y komen over een met de verwachte tekens.

Voor rand R3 (spier/lucht) geldt:

Spier is anisotroop, lucht is isotroop. In spier geldt (ozlot}a = 7,2. Jri op rand R3 is daarom groter dan

J ra ·
Er geldt dat J ri > J ra en dat t:.f' a > Mi. Omdat JrdJra > MaiM i' is de oppervlakteladingsdichtheid-Y3

op R3 in het Isotrope geval groter dan in het anisotrope geval, afgezien van het teken.

Voor de randen R2 en R1 geldt hetzelfde verhaal als in configuratie 7 (N=4, 5=4).
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* configuratie 10: N=5, 8=3; merg/bOt/spier/Wt,huk:I/lucht

In tabel 5.13 worden de waardes van 1 gegeven voor z=a.

Tabe/5.13 N=5, 5=3; 1 op z=a

Ri 1 I:1.r £oJ r

isotroop R1 1,2.10-6 3,7.105 3,1.10-12

R2 -3,9.10-7 -2,0.105 2,0.10-12

R3 -1,3.10-5 1,6.106 _8,1.10-12

R4 8,3.10-10 -7,9.105 _1,1.10-15

anisotroop R1 4,4.10-7 6,0.105 7,4.10-13

R2 9,3.10-7 1,9.106 4,89.10-13

R3 8,0.10-7 -7,1.105 -1,1.10-12

R4 2,2.10-10 -7,9.105 -2,8.10-16

De tekens van 1 komen over een met de verwachte tekens.

Vergelijking van tabel 5.13 met tabel 5.12 toont aan dat voor beide configuraties op rand R1 en R2

ongeveer dezelfde waardes voor Jr en 1 gelden, in zowel het anisotrope als het Isotrope geval. In

configuratie 10 (N = 5, 8 = 3) zijn Jr en 1 aileen iets k1einer op R1 en R2 dan in configuratie 9 (N = 4, 8 = 3).

De buitenste laag in configuratie 10 heeft nu dus b1ijkbaar wei een Oichte) invloed op het stroomver1oop

in de twee binnenste media; dit in tegenstelling tot de sltuatie In configuratie 9. Het felt dat de buitenste

laag nu wei invloed heeft, komt orndat de afstand van bron tot vetlaag nu wei klein genoeg is om van

invloed te zljn (tt.t. configuratie 4). Jr en 1 op R1 en R2 zijn In de configuratie met vet k1elner dan in die

zonder vet, orndat de geleiding In vet groter is dan in lucht. Het vet trekt dus als het ware meer stroom

naar zich toe dan wanneer er op de p1aats van het vet lucht zou zltten (configuratie 9), zOOat er In geval

van vet mlnder stroom overblijft voor de binnengebieden. ZOOoende zijn Jr en 1 voor configuratie 10

iets k1einer dan voor configuratie 9. Verder geldt dus voor rand R1 en Rz hetzelfde verhaal als voor rand

R1 en R2 In configuratie 9.

Voor rand R3 (spierjvet) geldt voor de stroomdichtheid Jr hetzelfde verhaal als voor rand R3 in

configuratie 9, dus Jri > Jr•. Voor deze configuratie is echter I:1.r i > I:1.r •• Omdat lowel Jri > Jra en

I:1.r i > I:1.r., Is de oppervlakteladingsdichtheid 13 op rand R3 In het lsotrope geval groter dan in het

anisotrope geval.
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Voor rand R4 (vet,huldflucht) geldt hetzelfde verhaal als voor rand R4 In configuratie 4 (N=5, S=1).

Samenvattenct lean worden gezegd:

* Met betrekking tot de anisotropie:

Stel een stroom v10eit een gebied binnen. Wanneer In dat gebied geldt 0zfot > 1, dan zal Jr en dus"'Y

op de rand van dat gebied k1einer zlin dan wanneer In dat gebied zou gelden 0zfot = 1.

De betreffende rand Is de rand die het verst van de bron af Iigt.

* Met betrekking tot de wisseIwerking tussen de gebieden:

Stel twee gebieden a en b met geleidbaarheden In de r-richting Ora resp. Orb' Stel dat de configuraties

tussen de bron en gebied a resp. gebied b Identiek aan e1kaar ziin.

Wanneer geldt Ora < Orb' dan zal de stroom moellijker gebied a binnen kunnen v10eien en zal Jr en dus

"'Y op de rand van gebied a k1einer zijn dan op de rand van gebled b. De betreffende rand is de rand die

het dichtst bij de bron Iigt.

Dit kan voor de gebieden tussen de bron en het beschouwde gebied tot gevolg hebben dat in de

configuratie met gebied a Jr k1einer is dan in de configuratie met gebied b, terwijl zonder laag a resp.

laag b de Jr's in beide configuraties geliik aan elkaar zouden zijn.

Voor de volledigheid worden er in tabel 5.14a en 5.14b nog de oppervlakteladingen op z=a voor aile

configuraties gegeven. Vergelijking van tabel 5.14a en 5.14b met tabel 5.3 toont aan dat de oppervlak

teladingsdichtheid "'Y wat betreft het teken In aile gevallen aan de verwachtingen voldoet.
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Tabe/5.14 8
.., op z=a voor het isotrope geval

configuratie Ri
.., /:,..,. £OJ r

N-2, 8-1 R1 -3,7.106 6,3.105 -5,9.10-12

N-2, 8-2 R1 1,4.10-4 6,3.105 2,3,10-10

N-3, 8-1 R1 -4,8.10-4 3,7.105 -1,3.10-9

R2 -7,5.10-7 6,3.105 -1,2.10-12

N-3, 8-3 R1 1,4.10-4 3,7.105 3,9,10-10

R2 1,5.10-4 6,3.105 2,3.10-10

N-4, 8-1 R1 -1, °.10-3 3,7.105 -2,8.10-9

R2 2,0.10-4 -2,0.105 _9,9.10-10

R3 -6,8.10-10 8,3.105 _8,2.10-16

N=4, 8-3 R1 1,2.10-6 3,7.105 3,2.10-12

R2 -4,0,10-7 -2,0.105 2,03,10-12

R3 -1,0.10-9 8,3.105 -1,2.10-15

N-4, 8-4 R1 4,1.10-7 3,7.105 1,1.10-12

R2 -1,3.10-7 -2,0.105 6,5,10-12

R3 1,8.10-4 8,3.105 2,2.10-10

N=5, 8-1 R1 -1,0.10-3 3,7.105 -2,8.10-9

R2 2, °.10-4 -2,0.105 -9,9,10-10

R3 -6,1.10-6 1,6.106 -3,8.10-12

R4 5,8.10-10 -7,9.105 _7,4.10-16

N=5, 8-3 R1 1,2,10-6 3,7.105 3,1.10-12

R2 -3,9.10-7 -2,0'105 2, °.10-12

R3 -1,3.10-5 1,6.106 -8,1.10-12

R4 8,3.10-10 -7,9.105 _1,1.10-15

N-5, 8-5 R1 5,3.10-7 3,7.105 1,5.10-12

R2 -1,7.10-7 -2,0.105 8,4.10-13

R3 5,3.10-4 1,6.106 3,3,10-10

R4 -4,9.10-4 -7,9.105 6,2.10-10
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Tabel5.14b
.., Op z=a voor het anisotrope geval

configuratie Ri
.., /j,r £oJ r

N-2, 8-1 R1 -1,4.106 4,0.105 -3,5.10-12

N-2, 8-2 R1 9,2.10-5 4,0.105 2,3.10-10

N-3, 8-1 R1 -7,8.10-4 6,0.105 -1,3.10-9

R2 -3,8.10-7 4,0.105 -9,6.10-13

N-3, 8-3 R1 2,0.10-4 6,0.105 3,3.10-10

R2 9,2.10-5 4,0.105 2,3.10-10

N-4, 8-1 R1 -1,3.10-3 6,0.105 -2,1.10-9

R2 -1,2.10-3 1,9.106 -6,4.10-10

R3 2,3.10-10 -1,5.106 -1,5.10-16

N-4, 8-3 R1 4,5.10-7 6,0.105 7,5.10-13

R2 9,4.10-7 2,0.106 4,92.10-13

R3 4,5,10-10 -1,5.106 -3,0.10-16

N-4, 8-4 R1 7,7.10-8 6,0.105 1,3.10-13

R2 1,5.10-7 1,9.106 8,1.10-14

R3 -3,3.10-4 -1,5.106 2,2.10-10

N=5, 8-1 R1 -1,3.10-3 6,0.105 -2,1.10-9

R2 -1,2.10-3 1,9.106 _6,4.10-10

R3 2,7.10-7 -7,1.105 _3,8.10-13

R4 1,1.10-10 -7,9.105 _1,4.10-16

N-5, 8-3 R1 4,4.10-7 6,0.105 7,4.10-13

R2 9,3.10-7 1,9.106 4,89.10-13

R3 8,0.10-7 -7,1.105 _1,1.10-12

R4 2,2.10-10 -7,9.105 -2,8.10-16

N-5, 8-5 R1 9,2.10-8 6,0.105 1,5.10-13

R2 1,8.10-7 1,9.106 9,5.10-14

R3 -2,3.10-4 -7,1.105 3,2,10-10

R4 -4,8.10-4 -7,9.105 6,1.10-10



5.2 Volumeladingsdichtheid

5.2.1 Verwachtingen

In het navolgende wordt een formule afgeleid voor de volumeladingsdichtheid. Asn de hand daarvan

zullen enige verwachtingen worden geschetst omtrent de volumeladingsdichtheid.

Er geldt

V·l:! - p

Voorts is

en

1
~ - - J.

g

(5.9) ingevuld in (5.8) en dit weer ingevuld in (5.7) levert dan

ofwel voor de cirkelcylindrische configuratie geldt

In het stationaire geval geldt tevens:

V·J. - 0

ofwel
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(5.11) ingevuld in (5.10) levert tenslotte

aJr
- £0'6.1' 'tz ar (5.12)

Uit (5.12) b1ijkt dat de volumeladingsclichtheid p bepaald wordt door twee termen, namelijk de term

aJr/ar en de term 6.1'tz' Op beide termen wordt In het hierna volgende nader Ingegaan.

l' stelt weer de relaxatietijd voor (zie §5.1.1). Beschouw een medium met geleidbaarheid in de radiale

richting 0t' In de axiale richting 0z' permeabiliteit in de radiale richting £t' in de axiale richting £z. met

bijbehorende relaxatietijden 1't = £tI0 t resp. l' z = £z/oz·

Stel1't>1'z:

Indien er lading aanwezig zou zijn In het beschouwde medium, dan zou deze in de radiale richting

langzamer wegvloeien dan in de axiale richting, als het systeem aan zlchzelf overgelaten zou worden.

Stel nu dat op t=O een stroom ingeschakeld zou worden. Bij het inschakelen zal aanvankelijk het

ladingstransport in de radiale richting k1einer zijn dan in de axiale richting, evenals de afname van het

ladingstransport. Oit laatste wordt met het volgende aanschouwelijk gemaakt. Stel er bevindt zich in het

medium op tijdstip t =0 een ladingsverdeling po. Voor de ladingsverdeling op het tijdstip t =0 geldt dan

met l' - £/0

Voor het ladingstransport It geldt dan

ap 1
1t(t) - - - - - p(t)at l'

Voor de afname van het ladingstransport alt geldt dan

a2p 1
a1t(t) - - - - p(t)

c3t2 ,.2



Tplt)

Figuur 5.24 pet) als functie van t met., als parameter

Figuur 5.25 I/t(t) I als functie van t met., als parameter
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Figuur 5.26 alt(t) als funetie van t met T als parameter

Aangezien hier geldt: T t > T z Is de afname in het ladingstransport In de radiale riehting altt k1einer dan

in de axiale riehting altz. Omdat het ladingstransport in de r-riehting k1einer Is dan in de z-riehting, vindt

er in die riehting ophoping van lading p1aats. Omdat daarmee dan pet) groter wordt in de r-riehting,

neemt de afname van het ladingstransport toe (er geldt immers alt(t) = p(t)· (1 /T2). In figuur 5.26 wordt

aansehouwelijk gemaakt wat er dan in feite gebeurt. De funetie alt(t) met parameter T t sehuift naar

boven). Dit proees gaat door totdat 8Jr /8r = 8Jz/8z Is geworden. Wanneer dit het geval is, is de

stationaire toestand bereikt. Vanaf dat moment b1ijft het teveel aan Jading in de r-riehting constant. Wat

er dus gevormd is, is een soort oppervlakteladingsdiehtheid maar dan In allemaallaagjes aehter elkaar,

ofwel een volumeladingsdiehtheid.

Stel T z > T t .

Het proees ver100pt analoog aan het hierboven omsehreven proces.

• 8Jr

8r

De volumeladingsdiehtheld Is nlet aileen afhankelijk van het versehll In relaxatletljd In de r-riehting en In

de z-rlehting, maar ook van de veranderlng In een bepaalde riehtlng van de lading die er per seeonde

op die p1aats door het medium wordt getransporteerd, ofwel In dit geval van 8Jr /8r (of 8Jz/8z). Op

grond van de besehouwingen die zljn afgeleid voor Jr ult de slmulaties van de oppervlakteladlngsdieht

held kan van 8Jr /8r het volgende gezegcf worden:

Het teken van 8Jr /8r:

Voor gebieden die binnen de bron Iiggen, neemt Jr toe met r. Jr Is daarblj zelf positlef. Daaruit voigt dat

voor die gebieden de afgeleide van Jr naar r posltief is. Voor gebieden die butten de bron Iiggen, neemt
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J r af met r. J r is daarbij zelf negatief. Daaruit voigt dat voor die gebieden de afgeleide van J r naar rook

positief is.

Coneluderend kan ult het voorgaande gesteld worden dat voor aile gebleden geldt: aJr/ar is positief.

De grootte van aJr/ar:
Uit formule (5.12) blijkt dat er geen volumeladingsdiehtheid is In geval van Isotropie. Van aile bij de

simulaties gebruikte materie is aileen bot en spier anlsotroop, waarbij voor het bot geldt: U z = 3,3u t en

voor het splerweefsel U z = 13,4at • Uit de simulatles van de oppervlakteladingsdiehtheid bleek, dat de

oppervlakteladingsdiehtheid afneemt In de r-r1ehtlng wanneer van de bron af wordt gegaan. Uit

voorgaande besehouwingen Is geb/eken dat de stroomafname het sterkst is bij de bron: de afname van

de stroorndiehtheid wordt k1einer naarmate verder van de bron af wordt gegaan. De funetie aJr/ar is

gaande vanaf de bron dus een dalende funetle. Dieht bij de bron is het effect van de anisotropie - het

feit dat de stroom rnakkelijker In de z-riehting dan In de r-riehting stroomt - het sterkst merkbaar.

Aangezien uz/u t in spier groter is dan in bot, zal aJr/ar en dus p In spier gaande vanaf de bron sterker

dalen dan In bot.

* Verwachting van de sinUaties

Voor bot geldt:

Voor spier geldt:

In aile gebieden geldt:

is positief

Aangezien geldt dat

aJ r
p - ~f't .

z ar

is de volumeladingsdiehthled p voor aile simulaties bij anisotroop bot en spier positief. Per medium is

~f'tz constant; 8J r /ar Is eehter gaande vanaf de bron een dalende funetie in anisotroop bot en spier,

waarbij aJr/ar in spier sterker daalt dan in bot. Daaruit voigt, dat ook de volumeladingsdiehtheid p in
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anisatroop spier en bot gaande vanaf de bran een dalende functie is, waarbij p sterker daalt voor spier

dan voor bot.

De averige gebieden zijn Isatroop. Hiervoor geldt dus dat

Daaruit voigt voor de averige gebieden

8J r
p - li~ .- - 0

tz 8r
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5.2.2 ResUlaten
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Figuur 5.17 Volumeladingsdichtheid a/s functie van r en z. N=2, S= 1.
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Figuur 5.18 Volumeladingsdichtheid sIs functie van r en z. N=3, S= 1.
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Figuur 5.19 Volumeladingsdichtheid als functie van r en z. N=4, S= 1.
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Figuur 5.20 Volumeladingsdichtheid als functie van r en z. N=5, S= 1.
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Figuur 5.21 Volumeladingsdichtheid a/s functie van r en z. N=2, 5=2.
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Figuur 5.22 Volumeladingsdichtheid a/s functie van r en z. N=3, 5=3.
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Figuur 5.23 Volumeladingsdichtheid als functie van r en z. N=4, 8=4.
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Figuur 5.24 Volumeladingsdichtheid als functie van r en z. N=5, 8=5.
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Figuur 5.25 Volumeladingsdichtheid als functie van r en z. N=4, 5=3.
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Figuur 5.26 Volume/adingsdichtheid a/s functie van r en z. N=5, 5=3.
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5.2.3 D~

In deze paragraaf worden de resultaten aan de verwachtingen getoetst. Deze verwachtingen zijn voor

een aanzienlijk deel gestoeld op de conclusies en bevindingen omtrent de volumestroomc:lichtheid J r

getrokken uit de simulaties en resultaten van de oppervlakteladingsdichtheid "y. Met het toetsen van de

resultaten van de volumeladingsdichtheid kunnen dus meteen de bevlndingen met betrekking tot de

oppervlakteladingsdichtheid getoetst worden.

Uit de resultaten van de simulaties b1ljkt inderdaad, dat In Isotrope gebieden de volumeladingsdichtheid

gelijk nul is. In anlsotroop bot en spier Is deze ladingsdichtheid posltief. De volumeladingsdichtheid is

in deze gebieden Inderdaad gaande vanaf de bron een dalende funetie; de volumeladingsdichtheid daalt

in spier sterker dan In bot. Op de bron zelf is de volumeladingsdichtheid co.
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6 CONQ.USIES

Met de ontwikkelde procedure is het mogelijk om uitgaande van het algemene randwaardeprobleem de

oppervlakteladingen en rUimteladingen te berekenen In een cirkelcilindrische weefselstructuur, opgewekt

door twee ringvormige elektroden.

Naar aanlelding van de hlervoor beschreven dlscussle kan er t.a.v. de oppervlakteladingsdichtheid het

volgende geconcludeerd worden:

1. Er geldt -y = ~T· Jr , met

-y de oppervlakteladingsdichtheid,

~T het verschil In relaxatietijd tussen de twee beschouwde media,

Jr de stroomdichtheid op de passieve rand tussen die media.

2. De Iigging van de bron tezamen met het teken van M bepalen het teken van -yo

3. De enorme afname van Jr In gebieden die verder van de bron verwijderd zijn, bepaalt in sterke

mate de afname van -y In die gebieden; M Is hierbij van minder belang.

Het verschil tussen ~Tmin en M max Is in het isotrope geval een factor 5. in het anisotrope geval

een factor 8.

Wanneer de bron zich in het binnenste gebled bevindt. Is het verschil tussen Jr op de binnenste

en Jr op de buitenste rand in geval van isotropie een factor 103 tot 107
, In geval van anisotropie

een factor 104 tot 107
.

Wanneer de bron zlch in het buitenste gebled bevlndt, is dit In geval van isotrople een factor 102

en In geval van anisotropie een factor 103
.

Die enorme afname van Jr zorgt ervoor dat -y zodanig afneemt, dat op de rand(en) die het verst

van de bron afllggen. -y meestal verwaarloosd kan worden.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden, dat In geval van anisotropie Jr nog sterker afneemt dan

in geval van isotropie. Dit komt enerzijds doordat de stroom moeilijker door kan drlngen in

anisotrope materie dan in isotrope materie (ut < ut ). Eenmaal aangekomen in de anisotrope
a i

materie zal de stroom meer In axiale richting stromen dan in isotrope materie (uz > U z ) zodat
a i

er dan minder stroom het volgende medium Instroomt.

4. Het teken van M Is soms In geval van anlsotrople. blJ dezelfde configuratle voor dezelfde rand,

verschlllend van dat van het Isotrope geval. Olt Is de oorzaak van het felt dat blj dezelfde

configuratle voor dezelfde rand het teken van -y In geval van anlsotrople het tegengestelde Is van

dat In geval van Isotropie (bij gelijke configuratle Is het teken van Jr voor het isotrope geval altijd

dezelfde als voor het anisotrope geval).

Naar aanleiding van de hiervoor gegeven resultaten en discussle kan er t.a.v. de volumeladlngsdichtheid

het volgende opgemerkt worden:

1. Er geldt p = ~tz· (8Jr /8r). met

p de volumeladingsdichtheid.
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M t.z het verschil in relaxatietijd in de r· en de z-richting,

8Jr /8r de variatie van de stroomdichtheid in de r·richting.

De grootte van Mt.z en 8Jr /8r bepalen dus de grootte van p.

2. De volumeladingsdichtheid is nul als M t.z nulls. In Isotrope materie is de volumeladingsdichtheid

dus altijd nul.

3. Het teken van p wordt aileen bepaald door het teken van M t.z'

4. De volumeladingsdichtheid is oneindig op de e1ektrode: gaande vanaf de bron in radiale richting

nemen de stroomsteri<te en de atname van de stroomsterkte af. Deze afname Is groter naarmate

de media meer anisotroop zljn. Met de afname van de stroomsterkte resp. de afname van de

verandering van de stroomsterkte, neemt de oppervlakteladingsdichtheicl .., resp.

volumeladingsdichtheid p af; deze afname Is dus ook groter naarmate de media meer anisotroop

zijn.
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Bijlage A AflOOing tweedimensionaal divergentietheorem

In deze bijlage wordt het tweedimensionaal divergentietheorerna afgeleicl uit het driedimensionale

divergentietheorema m.b.v. de stelling van Stokes.

* Stelling van Stokes [4]

Laat in een enkelvoudig samenhangend gebied Vsen voldoend gladde. begrensde. enkelvoudig gesloten

kromme C ondersteld zijn. tezamen met een voldoend glad, begrensd tweezijdig oppervlak S waarvan

C de randkromme is. Kies een richting waarin C wordt door1open en noem t de eenheiclsvector tangs

deze raaklijn aan C in deze richting; de rechts-cyclische aan ! toegevoegde eenheidsveetor langs de

normaal op S wordt ngenoemd, en de eenheidsvector langs de norrnaal op C in het v1ak van S wordt

y. genoemd (zie figuur A.1)

Figuur A.1

Dan geldt voor een in V gedefinieerde differentieerbare vectorfunctie i(r) de stelling van Stokes [...]

ic~·A.dl - SSs (n x grad) '!LdA

* Driedimensionale divergentiestelling of de stelling van Gauss [.3]

(A.l)

Zij V een begrensd gebled met een voldoende glad. gesloten oppervlak S als rand. Noem n de (van V

af) naar bulten gerichte eenheiclsnorrnaalveetor op S en onderstel dat In Ven op Seen vectorfunctie i(r).

beide continu differentieerbaar zijn gedefinieerd. Dan geldt
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* Afteiding tweedimensionale dlvergentieslelling

Er geldt (zie figuur A.1)

Dus geldt

Ie L'y"dl - Ie L· (1 x n)dl

Met

~. (12 x £) - 12' (£ x ~)

wordt dit

Ie L·Y..dl - Ie l' (n x L)dl

Dit invullen in (A. 1) levert

(stelling van Gauss) (A.2)

(A.3)

(A.4)

Ie l' (n x L)dl - IIs (n x grad)(n x L)dA

Met (A.3) voigt voor de integrand van het rechtertid van (A.5)

(n x grad)'(n xL) - L'«n x grad) x n)

Er geldt

(~ x Q) x £ - (~.£)12 - (Q,£)~

Hiermee wordt

(n x grad) x n - (n,n)grad - (grad,n)n

Stel nu
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waarbij ~. y, en !l elk willekeurig rechtsdraaiend orthonormaal stelsel vormen. Dan Is

(n,n)grad - (grad,n)n - Vt

en wordt de Integrand van het rechterlid van (A.S)

(A.6)

(A.6) Invullen in (A.S) en dit weer invullen in (A.4) levert dan de tweedimensionale divergentiestelling
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Bijlage B Materiepa.rameters en configuratie

Bij de berekeningen van de grootheden als de potentiaal. de oppervlakteladingsdichtheid en de

volumeladingsdichtheid wordt gebruik gemaakt van de materieparameters en configuratiue gegeven in

tabel B.1.

Tabel B.1 8 Materieparameters van het been in geval van isotropie [7J

merg bot spier vet 1ucht

°t 0.04 0.00216 0.36 0.028 1.10-6

Oz 0.04 0.00216 0.36 0.028 1.10-6

£t 100 800 62500 50000 1

£z 100 800 62500 50000 1

Tabel B. 1b Materieparameters van het been in geval van anisotropie [7J

merg bot spier vet 1ucht

°t 0.04 0.001 0.05 0.028 1.10-6

Oz 0.04 0.0033 0.67 0.028 1.10-6

£t 100 600 125000 50000 1

£z 100 1000 84 50000 1
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Tabel B.2 Configuratie van de bron

R1 Rz R3 R4

N=2, 8-1 0.0035 0.015

N=2, 8-2 0.05 0.015

N-3, 8-1 0.0035 0.007 0.015

N=3, 8-3 0.05 0.007 0.015

N=4, 8-1 0.0035 0.007 0.015 0.06

N=4, 8-3 0.035 0.007 0.015 0.06

N-4, 8-4 0.075 0.007 0.015 0.06

N-5, 8-1 0.0035 0.007 0.015 0.06 0.07

N-5, 8-3 0.035 0.007 0.015 0.06 0.07

N-5, 8-5 0.075 0.007 0.015 0.06 0.07

I - 1 A

a - 0.005 m
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Bijlage C Handleiding bij de programma's OPPQUN en RUIMTEO

De computerpragramma's OPPQLlN en RUIMTEO berekenen de oppervlakteladingsdichtheden op de

randen resp. de volumeladingsdichtheden in de weefsels In een been geihduceerd door twee straomge

stuurde ringelectroden die om of In het been zltten. Het stroorndiagram van figuur e-1 geeft de werking

van programma's weer. Allereerst moeten de benodigde Invoergegevens gelezen worden. Vervolgens

worden de coetficienten Ai en Bi berekend. Met behulp van deze coefficienten wordt de getrans

formeerde oppervlakteladingsdichtheld reps. volumeladingsdichtheid bepaald. Vervolgens vindt de

terugtransformatie p1aats. De beide programma's hebben twee invoerfiles nodig, te weten

GEGEVELD.DAT en RBZ.DAT. De eerste file bevat de materie en configuratiegegevens. Deze zijn als

voigt gerangschikt:

Utf"UtN

uzf"uzN

£tf··£tN

£zl"'£zN

aantal lagen

stroomsterkte

halve afstand tussen de ringetjes

stralen van de grenzen tussen de lagen

bronstraal

gebied waarln de bran Iigt

geleidbaarheid in de transversale richting

geleidbaarheid in de z-richting

relatieve permittiviteiten In de transversale richting

relatieve permittiviteiten in de z-r1chting

De file RBZ.DAT bevat de gegevens voor de Integratie en de gegevens over de observatiepunten, die

als voigt gerangschikt zijn

BMAX

BMIN

RMIN

RMAX

ORO

ZMIN

ZMAX

DL

SB

SR

SZ

maximale waarde van beta

minimale waarde van beta

minimale waarde van de straal waarvan de ladingsverdeling nog berekend moet

worden

maximalewaarde van de straal waarvan de ladingsverdeling nog berekend moet

worden

afstand tot waarop de bron over de straal het dichtst genaderd kan worden

minlmale waarde van z waarvan de ladingsverdeling nog bepaald moet worden

maxlmale waarde van z waarvan de ladingsverdellng nog bepaald moet worden

afstand tot waarop de bron over de z-as het dichtst genaderd kan worden

santal stappen In beta

aantal stappen In r

aantal stappen in z
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Berekening van de oppervlakteladingsdichtheicl

Het programma OPPQLlN genereert een file, te weten

OPPQ.OAT waarvan de data In een 20-p1aatje getekend kan worden

Berekenlng van de volumeladingsdichtheicl

Het programma RUIMTEQ genereert een file, te weten

RUIQ.OAT waarvan de data logarithmisch in een 30-p1aatje getekend kan worden
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Programma OPPERVLQ/RUIMTEQ

Lees de gegevens van het been in, de
stroomsterkte, de afstand tussen en de
stralen van de ringetjes en de positie
van de bron
Schrij f die gegevens naar het scherm

I
Voer het aantal stappen en de grens van
P in en bepaal de stapgrootte
Bepaal de observatiepunten (r,z)
Schrijf die gegevens naar het scherm

I
Voer de bronconfiguratie in

I
Bereken de coefficienten

I
Bereken de getransformeerde
ladingsdichtheid

I
Bepaal de integrand van de
Fouriertransformatie

I
Voer de inverse Fouriertransformatie uit

I
Lees de ladingsdichtheid uit

Figuur e-1

subroutine naam

inegeg.

inirbz

broncf

coeff

invpot

integr

fourtr

output
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