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Samenvatting

In deze studie is de vermogensdissipatie in spierweefsel bepaald voor verschillende

materieconfiguraties, onder quasi-statische onderstellingen. De lokale dichtheid van het

tijdgemiddelde opgenomen vermogen is de 'Specific absorption rate', SAR. De SAR wordt

berekend uit de elektrische veldsterkte. De elektrische veldsterkte wordt gesplitst in een

primaire en een secundaire component. De primaire component wordt veroorzaakt door

de bron, de secundaire component door de aanwezigheid van materie.

Allereerst wordt de SAR berekend voor een cirkelvormige elektrische stroom boven een

halfruimte. Uit vergelijking met exacte uitkomsten blijkt dat de berekende SAR-verdeling

voldoende nauwkeurig is in de buurt van de bran.

Vervolgens is, met behulp van de eindige elementen methode, de SAR-verdeling bepaald

voor een half cirkelvormige cilinder. Bij de berekening van de SAR is hierbij overgegaan

van een 3-dimensionale naar een 2-dimensionale configuratie. Dit is geoorloofd omdat de

primaire elektrische veldverdeling nagenoeg onafhankelijk van de z-coordinaat is in het

vlak van de bran, indien de straal van de materie enkele malen kleiner is dan de straal

van de bron. Dichtbij de bron bereikt de SAR zijn maximale waarde. De SAR neemt toe

voor toenemende frekwentie.
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1 Inleiding

In de 'Magnetic Resonance Imaging'-techniek (MRI) worden afbeeldingen gemaakt van het
inwendig menselijk lichaam ten behoeve van medisch onderzoek. Het principe van MRI is
als voIgt. Een patient wordt in een permanent magnetisch veld geplaatst. Hierdoor nemen
de spinmomenten uit de waterstofkernen in het lichaam de richting van het magnetische veld
aan. Door nu met een zogenaamde 'zendspoel' een elektromagnetisch veld aan te brengen
in een deel van het lichaam gaan de spinmomenten om de evenwichtsstand draaien. Bij het
aanbrengen van een magnetisch veld in weefsel wordt elektromagnetisch vermogen gedissi
peerd. Indien het elektromagnetische veld uitgeschakeld wordt, vallen de spinmomenten weer
terug in de richting van het permanente magnetische veld. Hierbij wordt elektromagnetisch
vermogen afgegeven, dat met behulp van een zogenaamde 'ontvangstspoel' omgezet wordt
in een elektrisch signaal. Aan de hand van dit signaal worden afbeeldingen van het weefsel
gegenereerd.

Probleem is de bepaling van de Specific Absorption Rate, S AR, zijnde de plaatselijke dichtheid
van het gedissipeerde vermogen. Door de ingewikkeldheid van de weefselconfiguraties is een
analytische aanpak onmogelijk en moeten numerieke methoden worden toegepast. In deze
studie wordt een uit de literatuur bekende methode gebruikt om het probleem numeriek aan
te kunnen pakken en wordt de SAR berekend voor twee betrekkelijk eenvoudige configuraties.
Voor de ene configuratie is de S AR bekend, voor de andere niet.
Hoofdstuk 2 geeft de modelvorming, de probleemstelling en de te gebruiken benaderende
methode. In hoofdstuk 3 wordt de S AR-verdeling in een halfruimte berekend en worden de
uitkomsten vergeleken met de voorhande zijnde exacte uitkomsten. In hoofdstuk 4 wordt de
SAR-verdeling berekend voor een configuratie waarvoor geen exacte uitkomsten bekend zijn.
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2 Probleemstelling

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een model gegeven waarmee het probleem van de SAR-distributie in
een lichaam van levend weefsel beschreven wordt. Allereerst wordt de algemene probleemstel
ling geformuleerd. Vervolgens worden, aan de hand van die probleemstelling, de veldvergelij
kingen afgeleid waarmee het probleem volledig beschreven wordt. Tot slot van dit hoofdstuk
wordt het probleem uitgewerkt voor een cirkelvormige bron.

2.2 Model en probleemstelling

De configuratie van levend weefsel wordt in figuur 1 weergegeven als een gebied n1 , omge
yen door een gebied n2 . Het scheidingsvlak tussen nl en n2 is het gesloten oppervlak fl.

De omgeving wordt aan de buitenkant omsloten door het gesloten oppervlak f 2 • De een
heidsnormaalvector :!!en op een gesloten oppervlak wijst, vanuit het omsloten gebied gezien,
naar buiten. ns geeft het brongebied weer, dat door middel van het gesloten oppervlak f s is
gescheiden van n2 -

Materie wordt in deze studie lineair, isotroop en homogeen ondersteld. Voor de materie

Figuur 1: Configuratie voor de berekening van het elektromagnetische veld.

worden de elektrische susceptibiliteit Xe , de magnetische susceptibiliteit Xm en de elektrische
geleidingscoefficient (J ingevoerd volgens ([1])

(Xe,Xm,(J):= (Xei,Xmi,(Ji), 1:E ni, i = 1,2,8,

Xei, Xmi, (Ji : {w}, JRl -t C.
(1)

(3)

(2)

i=1,2,8,

Het elektromagnetische veld (E, H), waarvan elke component een complexe functie is van
plaats en frekwentie, moet voldoen aan de complexe veldvergelijkingen ([1])

rotEi + jwpi& = -Koi
rotHi - jWfiEi = J..ni i = 1,2,8,

waarin J..n en Ko achtereenvolgens de opgedrukte elektrische en magnetische volumestroom
dichtheden zijn en waarin

Pi = PO(l+Xmi),

(i = fo(1+Xei)-jW- 1(Ji,
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de complexe permittiviteit en de complexe permeabiliteit voorstellen.
Gevraagd wordt naar het elektromagnetische veld in de wnfiguratie van het gegeven model.
Bij de berekening van het veld geldt als randvoorwaarde dat de tangentiele E en H veld
componenten continu zijn op de randen ri, i = 1, 2,s ([1]). Ret veld buiten r 2 wordt gelijk
aan nul ondersteld. Dit wordt bereikt door r 2 op te vatten als de rand van een elektrisch of
magnetisch volmaakt geleidend buitengebied of door r 2 op oneindig te leggen.

2.3 Veldvergelijkingen

De veldvergelijkingen zijn in de vorige paragraaf gegeven. In deze paragraaf worden de ver
gelijkingen (2) herleid tot een aantal nieuwe vergelijkingen die numeriek opgelost kunnen
worden. De te beschouwen materie is niet magnetiseerbaar. Bij de afleiding van de vergelij
kingen geldt dat

J.Li = J.La, i = 1,2,s,
fi : {w}, IR1

--> C.

De permittiviteiten van de gebieden n2 en ns worden gelijk aan die van vacuum gekozen

(4)

i = 2,s. (5)

Gezien het doel van het onderzoek worden er aIleen gevallen bekeken waarbij de opgedrukte
elektrische stromen van nul verschillen, dus

Ko =Q, (6)

(7)

Substitutie van betrekkingen (4) en (6) in (2) levert, met weglating van de index i,

rotE+jwJ.La H = Q
rotH -jwfE = lo.

am het elektromagnetische veld in het weefsel te bepalen wordt het gesplitst in een primair
en een secundair deel ([2]).
Ret primaire veld (EP, HP) is het veld van de bron, waarbij de materieparameters in het
weefsel gelijk worden gekozen aan die van de omgeving. Er wordt nu aangenomen dat het
gebied n1 de eigenschappen van vacuum heeft, zodat vaor het primaire veld f1 gelijk is aan
fa. De gebieden n1 en n2 van figuur 1 worden nu geschreven als n. De rand r2 wordt daarbij
aangeduid als r, zie figuur 2.

Ret primaire veld voldoet bijgevolg aan

rotEP+jwJ.La HP = Q
rotHP - jWfaEP = lo, 1: E nuns,

aangevuld met een randvoorwaarde op r.

(8)

Ret secundaire veld (ES
, H S

) is nu gedefinieerd als het verschil van het werkelijke veld en het
primaire veld, dus

(9)
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(10)

r

Figuur 2: Configuratie voor de berekening van het primaire veld.

De vergelijkingen voor het secundaire veld volgen door beschouwing van ratES en rotHS en
met gebruikmaking van de vergelijkingen (7), (8) en (9)

rotE S = rotE-rotEP

= -jwJ1,o(1[-HP)

= -jwJ1,oH s
,

en

rotH S = rotH -rotHP

= jWfE+J..n-(jWfOEP+Jn)

= jWf(Es+EP)-jwfoEP,

zodat

(11)

Hierin is

(12)

een equivalente elektrische volumestroomverdeling die voor een gegeven configuratie bekend is
wanneer EP als oplossing van stelsel (8) bekend is. Het secundaire deel voIgt dan als oplossing
van het stelsel vergelijkingen ((10), (11), (12)).

Aangenomen wordt dat het secundaire veld quasi-magnetostatisch is. Dit wi! zeggen dat de
term - jWJ1,oHs gelijk aan nul gesteld mag worden. Hieruit voIgt

ratES = Q..

E S is dan te schrijven als

E S = grad~,

waarin ~ de elektrische scalaire potentiaal is.
Door toepassing van de divergentie-operator op vergelijking (11) ontstaat

jwdiv(fES
) = -divIP •

7
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Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen twee soorten punten. Allereerst zijn er inwendige
punten. Hiel'voor- geldtdat € plaatsonafhankelijk is. De permittiviteit € in het linkerlid van
vergelijking (15) kan dan buiten haakjes gehaald worden,

Uit (12) en (16) voIgt

d· ES (f-fO)d' EP
IV = --- IV •

- f -

Samen met (14) leidt (17) tot de uiteindelijke vergelijking

\72eJ> = _ (f-fO) div EP.
f -

(16)

(17)

(18)

(19)

Voor de gebieden nil n2 en ns gclden, met substitutic van de vcrgclijkingingcn (4) en (5), de
differentiaalvergelijkingingen

V 2eJ> = _ (fl - fO) div EP- ,
fl

en

(20)

(21)

De tweede soort punten zijn de randpunten. In de randpunten maakt f een eindige sprong,
namelijk van fl ;::::: fO. Uit (12) en (15) kan er dan als voIgt een randvoorwaarde opgesteld
worden voor de overgang van ni naar 122 , ([1])

div( fE S
) = -div[(€-fo)EP],

=> (fIEi) ·1:f.n -(foE2)'1fn = -(fI-fO)EP ·1:f.n •

Met (14) voIgt dan de randvoorwaarde voor de potentiaal

(22)

(23)

waarin an de parW\le afgeleide in de positieve normaalrichting op r 1 voorstelt.

2.4 Herleiding van de veldvergelijkingen voor een cirkelvormige lijnstroom

Deze paragraaf is gericht op de beschrijving van het elektrische veld van een elektrische
kringstroom in een alzijdig oneindig uitgestrekte omgeving. In termen van paragraaf 2.3 is
dit het primaire veld. De rand r, figuur 2, ligt op oneindig. Voor deze situatie kan met
voordeel gebruik worden gemaakt van de primaire magnetische vectorpotentiaal AP ([3])

J.LoHP = rotAP

EP = -jwAP+jwf~i'ograd(divAP),

waarin de magnetische vectorpotentiaal oplossing is van de vergelijking van Helmholtz

(24)

Beschouw nu de cirkelvormige lijnstroom van figuur 3. De stroombaan ligt in het vlak z=O
met het middelpunt in de oorsprong en met straal r=a.
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z

a

x

y

Figuur 3: Bronconfiguratie.

In een cirkelcilindrisch stelsel is de opgedrukte elektrische stroom dan gegeven door

k = :!!,ploo(r-a)8(z), V</> E [0,2rr]. (25)

De oplossing van vergelijking (24) luidt ([3]),

AP(~) = J.Lo j j JJ..n(~') exp(-jko I~-~'I) dV'.
4rr I~-~'I

V'oo

Substitutie van (25) in (26) levert

P( _J.LOIOjOOj211"joo:!!,p(r')o(r'-a)O(Z')eXp(-jkoR(r"</>"z'))""
A r,</>,z)- 4rr R(r',</>',z') rdzd</>dr,

o 0-00

waarm

R(r', </>', z') = Jr2+r'2 - 2rr' cos(</>-</>')+(z-z')2.

(26)

(27)

(28)

De polaire eenheidsvector :!!,p hangt met de cartesische eenheidsvectoren samen volgens (zie
figuur 4)

:!!,p(r') = 1h;(1h; '1f4,)+1!y(1!y ':!!,p)
= 1h; cos(rr+</>')+1!y cos </>'

= -1h; sin 4>'+1!y cos </>'.

Als dit resultaat in (27) wordt ingevuld, onstaat na het uitvoeren van de integraties over r'
en z'

P ) _ J.Loloa 12
11" ( ., ') exp( - j koR( </>')) ,

A (r,</>,z - -- -1h;sm</>+1!ycos</> R(,I..,) d</>,
4rr ",'=0 'f'

waarm

R(</>') = Jr2+a2 - 2racos(</>-</>')+z2.

9
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x

Figuur 4: Cartesische en cirkelcilindrische stelsels.

De overgang naar de r- en </>-componenten van AP verloopt via de betrekkingen

1!.x = ~r cos 4>- Jbt> sin 4>
~y = ~r sin 4>+Jbt> cos 4>,

zodat

- 1!.x sin 4>'+~y cos 4>' = .?!ArJ sin(4>-4>')+Jbt>(rJ cos(4>-4>').

De r-component van AP is dus van de gedaante

1
21T" exp( - j kaJp+q cos 'II) d( IT.) _

cos ~ - 0,
a vp+q cos IJ1

zodat

Ap = /la/aa 121T" (A.._ ,,1,/) exp( - j kaR( 4>')) dA..'
- Jbt> cos 'V 'V R() 'V •411" a 4>'

De magnetische vectorpotentiaal is van de vorm

(31)

(32)

(33)

(34)

AP := (0, A:, 0),

A:: {r,z,w}, ~3 -+ c. (35)

AP heeft aIleen een cp-component die niet van cp afhangt. Hiermee wordt bevestigd dat divAP

= 0, volgend uit de bron-eigenschap dat divJo = 0, zie vergelijkingen ((24) en (25)). Het
primaire elektrische veld is voor dit geval gelijk aan

EP = -jwAP. (36)

Daar AP alleen een van nul verschillende CP-component heeft, heeft EP dat ook. Het elektrische
veld van de kringstroom is dus cirkelvormig, concentrisch met de as van de kringstroom.
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(38)

(37)

(39)

Secundair veld

Invullen van (36) in (19) geeft

n2A;. - . (£l-£o)d' AP
V'¥-JW IV_,

£

Ret rechterlid van (37) is gelijk aan 0. De vergelijking die opgelost dient te worden is dan de
homogene Laplace-vergelijking

V2 CP = 0, 1:. E Q1,2.

De randvoorwaarde (22) gaat na substitutie van (36) over in

£ooncPo-dJncP = -jw(£-£o)AP '1!n' 1:. E fl.

Homogene randvoorwaarde

Ret rechterlid van (39) is overal op f 1 gelijk aan nul als het primaire veld evenwijdig is aan
fl' In het geval met een cirkelvormige opgedrukte stroom moet dan

14 '1!n =0, Vr. E fl'

De randvoorwaarde bij vergelijking (38) is dan

£Oon cPo-£8ncP = 0, 1:. E fl.

Uit (38) en (41) voIgt dat cP en dus ook het secundaire veld E S gelijk aan nul zijn.
voIgt dan rechtstreeks uit het primaire veld EP,

2.5 Specific absorption rate

(40)

(41)

De SAR

(42)

(43)

Voor lineaire, isotrope materie is de lokale dichtheid van het tijdgemiddeld gedissipeerd ver
mogen gedefinieerd als ([1])

p. 1 "E E*diss = 2w£ _' - ,

[Pdiss] = W/m3
•

Deze grootheid wordt oak aangeduid als 'Specific Absorption Rate', SAR. In termen van de
primaire en de secundaire veldsterkten (9), is de SAR

SAR = ~W£"(EP +E S
). (EP* + ES*). (44)

Indien de dissipatie volledig naar de elektrische geleiding (I toegerekend wordt, dan is

wl' := (I,

in (42) en (44),

(45)

2.6 Conclusie

De SAR wordt berekend uit de elektrische veldsterkte. De elektrische veldsterkte bestaat
uit een primaire en een secundaire component. Onder quasi-statische onderstellingen bestaat
de elektrische veldsterkte, voor een axiaalsymmetrische configuratie, alleen uit een primaire
component. Deze primaire component wordt berekend met behulp van de magnetische vector
potentiaal. Voor andere configuraties wordt de secundaire component berekend met behulp
van de elektrische scalaire potentiaal.
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(46)

3 SAR-verdeling in een halfruimte

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een benaderingsmethode getest voor een configuratie waarvan exacte
SAR-verdelingen bekend zijn ([5]).
Er wordt uitgegaan van het bronvoorschrift van (25). De SAR wordt berekend voor een
halfruimte.

3.2 Benaderingsmethode voor de SAR-verdeling

De primaire elektrische veldsterkte E1' voIgt met gebruikmaking van de vectorpotentiaal uit
de vergelijkingen (34) en (36). A1' is in cilindercoordinaten te schrijven als

AP := (0, A:, 0),

A:: {r,z,w},

overeenkomend met

(47)

Dit heeft tot gevoig dat de potentiaaivergelijking (37) overgaat in (38) met als randvoorwaarde
vergeIijking (41). Dit steisel vergelijkingen heeft ais enige oplossing

41 = C, (48)

waarin C een constante is.

Uit (14) voIgt dat

E S = Q, (49)

De uitdrukking voor de SAR voIgt uit (44) als

SAR = !(1E1'. E1'*.2 - - (50)

Met behuip van de numerieke subroutines uit de Fortran NAG-libraries is een programma
geschreven dat, via de vectorpotentiaaI, de S AR berekent voer een halfruimte. Achtereen
volgens zijn de frekwentie, de afstand tussen de bron en de materie en de straal van de bron
gevarieerd. Er is uitgegaan van een referentiemodel met de volgende parameters,

• frekwentie: f = 21MHz;

• afstand tussen bron en materie: d = 10mm;

• straal van de bron: a = 5cm.

Verder dienen er voor (1 en 10 geschikte waarden ingevoerd te worden. De waarde voor (If

voIgt uit de literatuur, ([4]).
Ais gevoig van de lineairiteit van de materie zijn de elektrische en magnetische veldsterkten
rechtevenredig met de stroom 10 , De stroom 10 wordt op 1A gesteid.

Ais eis aan de nauwkeurigheid van de integraties wordt gesteld dat de relatieve fout niet groter
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mag zijn dan 10-4 •

Er is gebruik gemaakt van de NAG-subroutine D01AJF ([6]). Deze routine kan alleen reEHe
integranden als argument verwerken. Daartoe is de eomplexe integrand van vergelijking (34)
gesplitst in een reeel en een imaginair deeI. AP kan dan hersehreven worden als

AP = J.loloa ( r21r
"" eos(koR(¢/)) d",1 _ . r21r

"" sin(koR(¢/)) d"")
- 1!4> 47r Jo cos 'I" R(<Ii) 'I" J Jo cos 'I" R(¢/) '1'"

Het programma van bijlage A vraagt aehtereenvolgens de inputs

• de frekwentie f (MHz);

• de geleidingscoefficient a (S/m);

• de straal a van de bron (em);

• de afstand d tussen de bron en de materie (0.1 mm);

• de maximale waarde van de r-eaordinaat van de waarnemer (0.1 mm);

(51)

• de maximale waarde van de z-coordinaat van de waarnemer (0.1 mm).

De 'plaats van de waarnemer' is de plaats waarvoor de SAR berekend wordt. De gebruikte
maximale waarden van de r- en z-eoordinaten van de waarnemer bedragen respectievelijk
20cm en 5cm.

Het programma maakt een uitvoerfile aan die gesehikt is om grafiseh weergegeven te worden
met het programma 3Dplot ((7]). In figuur 5 zijn de resultaten weergegeven van de SAR
verdeling voor de volgende input

• f = 21;

• a = 0.722;

• a = 5;

• d = 100;

• maximale waarde van de r-eoordinaat = 2000;

• maximale waarde van de z-eoordinaat = 500.

In de figuren 6 en 7 zijn de SAR-verdelingen te zien voor frekwenties van 42MHz en 63MHz.
In figuur 8 is de SAR-verdeling te zien voor een bronstraal van lOem. In figuur 9 is de SAR
verdeling te zien voar een afstand tussen bron en weefsel van 2mm. Hierbij dient opgemerkt
te worden dat a afhankelijk is van de frekwentie ([4]). In tabel 1 is een overzicht gegeven van
de gebruikte frekwenties met de daarbij behorende waarden van a. Bij iedere verandering
van een parameter zijn de andere parameters uit het referentiemodel gehandhaafd. Bij een
verandering van de frekwentie is a aangepast.
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R(m)-13.135 -13.134 -0.03
-13 .132 -13 .131

Z(m)

71313

61313

51313

41313

31313

21313

11313

5AR

Figuur 5: Benaderde SAR-verdeling voor het referentiemodel.

I frekwentie (MHz) I (1 (81M) I
21 0.722
42 0.732
63 0.748

Tabel 1: Verband tussen de frekwentie en (1.

Uit de figuren 5, 6, 7, 8 en 9 blijkt dat

• de SAR een absoluut maximum vertoont aan het weefsel-oppervlak ter hoogte van de
bronstraal;

• de SAR op de as van het systeem, r = 0, gelijk is aan nulj

• de SAR in een vlak z = constant een relatief maximum heeft ter hoogte van ongeveer
de bronstraal;

• de S AR op een cilindervlak r = constant afneemt met toenemende diepte in het weefselj

• de SAR toeneemt voor toenemende bronstraalj

• het absolute maximum van de S AR toeneemt voor voor afnemende afstand tussen de
bron en de materie en dat

• de S AR toeneemt met het kwadraat van de frekwentie.

Dit laatste is te wijten aan het feit dat AP nagenoeg onafhankelijk van de frekwentie is. Uit
(36) voIgt dan dat EP rechtevenredig is met de frekwentie. De S AR is volgens (44) dan
evenredig met het kwadraat van de frekwentie.

14



2500

2E3

1500 SAR

1E3

500

""0.1
0.2

-0.05 -0.04 -0.03 -O.02 -0.01 RIm)

Zlm)

Figu
ur

6: Benaderde SAR-verdeling, f==42MHz, a==5cm, d==10mm.

6E3

5E3

4[3

3E3

2E3

1E3

5AR

-0.05 -0.04 -0.03 -0.02

Zlm)

RIm)

Figu
ur

7: Benaderde SAR-verdeling, f==63MHz, a=5cm, d=10mm.

15



1400

1200

1E3

800
SAR

600

400

200

0.2

-0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 Rlm)

Zlm)

Figu
ur

8: Benaderde SAR-verdeling, f=21MHz, a=lOcm, d=lOmm.

500

1E3

2[3

SAR

Rlm)

1500

-0.04-0.03-0.02-0.01

lii/II1l:0.1
0.2

Zlm)

Figu
ur

9: Benaderde SAR-verdeling, f=21MHz, a=5cm, d=2mm.

16



3.3 Analytische SAR-verdeling

In [5] wordt een methode beschreven waarmee analytisch het elektrische veld E berekend kan
worden. De resultaten van de simulaties met deze methode worden in dit verslag als exact
ondersteld. De resultaten van de simulaties uit de vorige paragraaf zijn met deze methode
vergeleken.
Door voor de methode input-files met geschikte parameters te schrijven is er een referentie
model gecreeerd welk overeenkomt met het referentiemodel uit de vorige paragraaf.
In [5] zijn twee methoden beschreven waarmee de integraalbetrekkingen voor de veldvergelij
kingen bepaald kunnen worden. De eerste methode maakt gebruik van de integratiemethode
volgens Simpson, de tweede maakt gebruik van een adaptieve integratiemethode. Uit [5]
blijkt dat de resultaten van beide methoden gelijk zijn indien de stapgrootte voor de integra
tiemethode volgens Simpson voldoende klein gemaakt wordt.
Aangezien de rekentijd voor de simulaties met de adaptieve methode veel langer is dan die
voar de methode volgens Simpson, wordt voor de laatste gekozen.
Het model uit [5] bevat een bron met eindige afmetingen. De bron uit de configuratie van
figuur 3 wordt oneindig dun ondersteld. Derhalve dienen voor de bron uit het model van [5]
geschikte afmetingen gekozen te worden. Voor de breedte, evenals voor de hoogte van de
bron is 2.10-6 m gekozen. Deze afmetingen zijn zodanig, dat ze een te verwaarlozen grootte
ten opzichte van de afstand tot de waarnemer hebben. Bij de parameterinvoer dient ook de
waarde van de relatieve permittiviteit Er ingevoerd te worden ([4]).

E = Er . EO,

f.r = f.~ - jE~.

Uit [4] volgen de waarden voor E~ en a. De waarde van E~ voIgt uit ([1])

" aE =--
r W' EO

(52)

(53)

Voor de gebruikte frekwenties zijn de waarden voar f.~ en E~ weergegeven in tabel 2.
De resultaten van de simulatie voor het referentiemodel zijn te zien in figuur 10. De resultaten

I frekwentie (MHz) I I a (S/M) I
21 9.43E1 0.722 6.18E2
42 8.42E1 0.732 3.13E2
63 8.13E1 0.748 2.14E2

Tabel 2: De relatieve permittiviteit van spierweefsel voor enige frekwenties.

van de simulaties voor frekwenties van 42MHz en 63MHz, een bronstraal van 10cm en een
afstand tussen de bron en het weefsel van 2mm zijn gegeven in de figuren 11, 12, 13 en 14.
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Figuur 12: Analytische SAR-verdeling, f=63MHz, a=5cm, d=lOmm.
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3.4 Foutenanalyse

Door de resultaten uit de simulaties van [5] als exact te veronderstellen, kan de nauwkeurigheid
van de resultaten met de methode van de vectorpotentiaal berekend worden. Daartoe is een
programma gemaakt dat uit twee 3D-plot inputfiles een nieuwe 3D-plot inputfile genereert
met de relatieve fouten op ieder roosterpunt. De relatieve fout is als voIgt gedefinieerd

. SARa(r,z)-SARb(r,z)
RelatIeve fout = SARa(r, z) .100%, (54)

waarbij SARa(r,z) de exacte waarde uit [5] is, voor een bepaald roosterpunt en SARb(r,z)
de benaderde waarde van de S AR. De resultaten van de relatieve fouten, als functie van de
plaats, voor de standaard parameterset zijn gegeven in figuur 15.
In de figuren 16, 17, 18 en 19 zijn de relatieve fouten gegeven voor elke andere parameterset.

IJI" ~ -10
r I
7/ I I I I / I I I I I

r77/ / / I I / / / I I I / / -
1/ 1/1/1

(1 I I I I I I I I 1_
(T 1/1 I I I I I I I I I -

111'1/11 :

I I ~

-20

-30

-40

-50

RELATIEVE rOUT (%)

-0.05 -0.04 -0.03 -0.02

Z(m)

R(m)

Figuur 15: Relatieve fout van de SAR-verdeling in het referentiemodel.

In tabel 3 is een opsomming gegeven van de absolute waarde van de maximale relatieve
fouten voor de verschillende parametersets. De relatieve fout neemt toe met de afstand
tussen de waarnemer en de bron. Het blijkt dat de secundaire elektrische veldsterkte, voor
grote waarden van r en z, een niet te verwaarlozen bijdrage levert aan de totale elektrische
veldsterkte E. De quasi-statische veronderstelling voor een axiaalsymmetrische configuratie,
welke tot gevolg heeft dat de secundaire elektrische veldsterkte gelijk aan Q is, is dus niet
meer geldig voor grote afstanden tussen waarnemer en bron.

Indien als eis wordt gesteld dat de maximale relatieve fout niet groter mag worden dan 10%,
kunnen voor de verschillende parametersets maximaal toelaatbare waarden van r en z uit
de grafieken gehaald worden. Uit figuur 15 voIgt dat de relatieve fout nauwelijks afhangt
van de waarde voor de z-coordinaat van de waarnemer. De maximale waarde van de r
coordinaat van de waarnemer wordt daarom bepaald voor z = O. De maximale waarde van
de r-coOrdinaat, waarbij aan de gestelde nauwkeurigheid wordt voldaan, is in tabel 4 gegeven
voor elke parameterset.
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Figuur 16: Relatieve fout, f=42MHz, a=5cm, d=10mm.
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Figuur 17: Relatieve fout, f=63MHz, a=5cm, d=10mm.
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parameter I
ref. model
f = 42MHz
f = 63MHz
r = IOem
d = 2mm

abs. waarde van de maximale relatieve fout

57.8%
131.2%
227.5%
54.5%
59.6%

Tabel 3: Relatieve fouten van de benaderde SAR-verdelingen.

I parameter

ref. model
f = 42MHz
f = 63MHz
r = 10em
d = 2mm

maximaal toelaatbare r-waarden (em)

11
8
8
12
11

Tabel 4: Maximaal toelaatbare r-waarden voor een relatieve fout van hoogstens 10%.

3.5 Conclusies

• De SAR is maximaal aan het weefsel-oppervlak ter hoogte van de bron;

• De SAR is gelijk aan nul op de as van het systeem;

• De SAR is evenredig met het kwadraat van de frekwentie;

• De maximale S AR neemt toe voor afnemende afstand tussen bron en weefsel;

• De S AR neemt toe voor toenemende bronstraal;

• De relatieve fout van de benaderde resultaten neemt ten gevolge van de quasi-statisehe
veronderstelling toe voor grote r.
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4 SAR-verdeling in een halfcirkelvormige cilinder

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de SAR-verdeling in een halfcirkelvormige cilinder bepaald. Daartoe
wordt naast de primaire ook de secundaire elektrische veldsterkte berekend. Bij deze bereke
ning wordt gebruik gemaakt van het pakket SEPRAN. SEPRAN is een routine-bibliotheek
waarmee oplossingen van differentiaalvergelijkingen bepaald worden met de eindige elementen
methode.
Allereerst wordt de probleemstelling geformuleerd. Vervolgens wordt aangegeven hoe het pro
bleem met behulp van SEPRAN opgesteld wordt. Tot besluit van dit hoofdstuk worden de
resultaten van de simulaties gepresenteerd.

4.2 Probleemstelling

In figuur 20 is, voor een bepaalde waarde van z, een doorsnede van de configuratie gegeven.
Het weefsel bevat de halfcirkelvormige cilinder f2 1 , omgeven door een leeg gebied f2 2 •

y

~x
Figuur 20: Dwarsdoorsnede van de configuratie.

Het scheidingsvlak van n1 en f2 2 is het gesloten oppervlak bestaande uit f 1, f 2 en fa. Het
gebied f2 2 wordt omsloten door de randen f ll f 2 , fa en f 4 . Om het effect van de eindvlakken
weg te werken worden de cilinders f2 1 en f2 2 tweezijdig oneindig uitgestrekt gedacht. Dit is
gerechtvaardigd indien het veld met toenemende axiale afstand tot de bron voldoende sterk
afneemt. Het model is dus aIleen voor voldoende lange cilinders geldig.
De eenheidsnormaalvector !!en op een gesloten oppervlak wijst, vanuit het omsloten gebied
gezien, naar buiten.
De bron bevindt zich in het vlak z = 0 en heeft als middelpunt (0,0,0). Het bronvoorschrift
is gegeven in (25).
De waarden van for en a voor f21 zijn gegeven in tabel 2.

Met SEPRAN kunnen aileen scalaire differentiaalvergelijkingen opgelost worden. De secun
daire elektrische veldsterkte wordt via vergelijking (14) uitgedrukt in de scalaire elektrische
potentiaal Cl),

i = 1,2. (55)

De differentiaalvergelijking (38) voor Cl)

\72 Cl)i = 0, 1:. E ni , i = 1,2,
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en de daarbij behorende randvoorwaarde (22),

f1 8n <I>1- f o8n<I>2 = -(f1- fO)EP '1!n'

zijn afgeleid in hoofdstuk 2.
EP is in cilindercoordinaten te sehrijven als

i = 1,2,3, (57)

EP := (0, E:, 0),

E: :{r, z,w},

i = 1,2,
(58)

In hoofdstuk 3 is besehreven hoe E: met behulp van de vergelijkingen (34) en (36) berekend
wordt.

Voor de randen f ll f 2 en f 3 gaat vergelijking (57), na deling door fO, over in

Dn<I>2-trDn<I>1 = (tr-l)E:,

8n<I>2-fr8n<I>1 = -(fr-1)E~,

8n<I>2-fr8n<I>1 = 0,

waarin voor f1 uit (57) geldt

rE f ll

r. E f 2 ,

r. E f 3 ,

(59)

(60)

Op f 4 wordt de essenti(~le randvoorwaarde

<I> = 0, (61)

opgelegd. Dit mag omdat wordt verondersteld dat r 4 zo ver van de bron verwijderd is dat
het seeundaire veld op f 4 verwaarloosbaar klein is.

De S AR-verdeling en dus de primaire elektrisehe veldverdeling hangt in een halfruimte, in de
buurt van het vlak van de cirkelstroom, slechts weinig af van de z-eoordinaat voor waarden
van r, enkele malen kleiner dan de straal van de bron.
In het gebied binnen de straal van de bron hebben de fluxlijnen een zuiver vertikaal karakter.
Vlak bij de bron buigen de fluxlijnen af naar buiten zodat er een z-afhankelijkheid in de
veldsterkte optreed. Als bronstraal wordt IDem gekozen. Voor de straal van de materie
wordt 5em gekozen. Ter illustratie is in figuur 21 de modulus van EP uitgezet tegen r en z,
voor een frekwentie van 21MHz. Voor waarden van Izi ~ 1em hangt IEPI nauwelijks van z af.
Indien deze beperking voor z in aeht genomen wordt, mag gesteld worden dat het probleem
een zuiver transversaal, 2-dimensionaal probleem is. Immers, uit de randvoorwaarde (57)
voIgt dan dat <I>1 en <I>2 onafhankelijk van z zijn. De 'bron' EP van <I>1 en <I>2 is onafhankelijk
van z. De SAR wordt berekend voor het vlak z = -Imm.

4.3 Implementatie met behulp van SEPRAN

In deze paragraaf wordt een methode besehreven waarmee de oplossing van de differenti
aalvergelijking (56), en bijbehorende randvoorwaarden (59) en (61), bepaald wordt. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het eindige elementen pakket SEPRAN ([9]).
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Figuur 21: IEPI als functie van r en z.

4.3.1 Afleiding van de eindige elementen formulering

De eindige elementen methode is gebaseerd op de variationele formulering ([8]). De variatio
nele formulering wordt als voIgt afgeleid voor de op te lossen differentiaaivergelijkingen met
de daarbij behorende natuurlijke en essenW~le randvoorwaarden. Er wordt uitgegaan van de
integraal

(62)J£\7<1> . \7lJ1dx,

o

waarbij <I> de op te lossen complexe potentiaal, en IJ1 een zogenaamde testfunctie zijn ([8]).
Verder geldt

(63)

en

(64)

£=£1, rEn1,

(= (0, r E n2 ,

<I> = <l>i r E ni, i = 1,2.

De integraal van (62) wordt, met gebruikmaking van het theorema van Green, herleid tot

(65)

f £\7<1> . \7lJ1dx
o

f (1 \7<1>1' \7lJ1dx + f (0\7<1>2' \7lJ1dx
0 1 O2

- f (1~<I>1IJ1dx + f (1 ~lJIds - f (0~<I>2IJ1dx+
0 1 aOI 02

f ( Qh IJIds.°an2a02

Hierbij is an1 de rand van gebied nll bestaande uit f h f 2 en f 3 . De normaalvector n1 is
vanuit gebied n1 gezien naar buiten gericht. an2 is de rand van gebied n2 , bestaande uit
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f I , f 2, f 3 en f 4 • De normaaivector n2 is vanuit gebied n2 gezien naar buiten gericht. De
normaalvector n2 is, op PI Ur 2 U f 3 dus tegengesteld gericht aan ni

(66)

Invullen van (56) en (66) in (65) levert

f EI V' <I> 1. V'\IIdx +f EOV' <I> 2. V'\IIdx = f (E1 ~<I>I - EO ~<I>2) \II ds - f EO o<I> 2 \IIds.(67)
un1 Un1 on2

01 02 r1Ur2Ur3 r 4

Het rechterlid van (67) voIgt uit het stelsel (59). De integraal over f 4 vervalt door aan de
testfunctie \II de eis op te Ieggen dat

(68)

(69)

Herschrijven van het rechterlid van (67) levert, voor de afzonderlijke randkrommen 1'1, f2 en
f 3 met substitutie van (59) en (60)

f E1 V'<I>1 . V'\Ildx +f EOV'<I>2' V'\Ildx = f -h(g;.)iI!ds +f h(;£.)\Ilds,
0 1 O2 r l r2

met

h(;£.) = (ErEO-EO)E~.

De variationele formulering luidt als voIgt:

Zoek <I> E HI (n), zodanig dat <I> = 0 op f 4 en

f E1 V'<I>1 . V'\Ildx +f EO V'<I>2 . V'iI!dx = f -h(;£.)iI!ds +f h(;£.)\Ilds,
0 1 O2 r l r 2

(70)

(71)

(72)

voor aIle \II E HI(n) met \II = 0 op f 4. Hierin is HI(n) een Hilbertruimte ([8]).

Een eindige elementen formulering kan worden afgeleid door vergelijking (71) te discretiseren.
Daartoe wordt het gebied n opgedeeld in driehoekige deelgebieden. Elk voorkomend hoekpunt
wordt een knooppunt genoemd, en krijgt een uniek nummer.
Introduceer een deelruimte V van HI (n) van functies die continu zijn en lineair op elke
driehoek, maar nul op f 4 • De potentiaal <I> kan nu benaderd worden door een element uit
V. Een basis B van V wordt gevormd door de functies (Pi die lineair zijn op elke driehoek,
de waarde een aannemen in het i-de inwendige knooppunt, en in de overige knooppunten
gelijk aan nul zijn. Door in (71) voor <I> een lineaire combinatie van <Pi'S te kiezen, ontstaat
een probleem voor de coefficienten in deze lineaire combinatie. Deze coefficienten worden
vastgelegd door te eisen dat aan (71) moet worden voldaan voor elke \II E B. De genoemde
variationele formulering krijgt hierdoor het volgend discrete equivalent:

Zoek <I> E V, zodat voor alle \II E B geldt

f EI V'<I>1 . V'\Ildx +f EO V'<I>2 . V'\Ildx = f -h(;£.)iI!ds +f h(;£.)\Ilds.
0 1 O2 r l r 2

Deze vergelijking leidt tot een lineair steisel waarin de coefficienten uit de lineaire combinatie
van basisfuncties, op te lossen zijn.
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4.3.2 Meshdefinitie

Bij de eindige elementen methode worden de gebieden uit de configuratie, waarvoor de dif
ferentiaalvergelijking opgelost dient te worden, opgedeeld in driehoekige deeIgebieden. De
differentiaalvergelijking wordt opgelost voor ieder hoekpunt van de driehoeken. De structuur
van het totaal van alle deeIgebieden heet de mesh.
De contourlijnen van de configuratie van figuur 20 wordt vastgelegd in de invoerfile voor de
meshdefinitie. Deze invoerfile, sar.msh, is gegeven in bijlage B.l.
De invoerfile voor een 2-dimensionale configuratie bevat achtereenvoIgens

• de coordinaten van de punten die nodig zijn om een configuratie te beschrijvenj

• de contourlijnen die de gedefinieerde punten op de juiste manier met elkaar verbinden
en

• de gebieden die met deze eontourlijnen opgebouwd worden.

Bij het definieren van de lijnen dient het aantal randelementen opgegeven te worden. Ret
aantal randelementen bepaalt de fijnheid van de mesh. Bij het definieren van de gebieden
dient rekening gehouden te worden met de volgorde waarin de lijnen doorlopen worden. Dit
in verband met de riehting van de normaalveetor op de rand. De normaalvector is, vanuit het
omsloten gebied gezien, naar buiten gericht, indien de lijnen tegen de riehting van de klok in
doorlopen worden.
Met SEPRAN is het niet mogelijk om een gebied te definieren dat wordt omsloten door
twee of meer onsamenhangende lijnstukken of groepen van lijnstukken. Zo kan voor !h
niet voIstaan worden met een groep voor de binnenrand (r1, r 2 en 1'3) en een voor de
buitenrand (r4)' De twee groepen zijn samengevoegd door het aanbrengen van een extra
lijnstuk C6. De contourlijnen voor de configuratie van figuur 20 zijn gegeven in figuur 22.
Nadat de eontourlijnen en het aantal randelementen gekozen zijn, wordt met het programma

C5

P4
P3P2

C3

P5 +--=--=--_1-- .....

y

~x C4

Figuur 22: Contourlijnen van de eonfiguratie.
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SEPMESH de mesh gegenereerd. SEPMESH bepaalt de coordinaten van alle knooppunten in
de mesh. Tevens kan met SEPMESH de gegenereerde mesh grafisch worden weergegeven. De
uitvoerfile van SEPMESH is sar.mesh. Sar.mesh bevat de coordinaten van de knooppunten
waarvoor het hoofdprogramma berekeningen uitvoert.

De grafische weergave van de in sar.msh gedefinieerde mesh is in figuur 23 opgenomen.

Figuur 23: Grafische weergave van de mesh.

4.3.3 Probleemdefinitie

SEPRAN construeert de termen uit de variationele formulering met behulp van de probleem
definitiefile. Bij het samenstellen van het linkerlid van (72) wordt gebruik gemaakt van stan
daardproblemen. Bij het samenstellen van het rechterlid van (72) wordt gebruik gemaakt van
standaardrandvoorwaarden. Ieder standaardprobleem en iedere standaardrandvoorwaarde
hebben een eigen type-nummer. In de probleemdefinitie-file worden de type-nummers van de
differentiaalvergelijking ('problem definition number') en van de randvoorwaarden ('boundary
definition number') vastgelegd. De probleemdefinitie-file sar.prb is in bijlage B.2 gegeven.
De standaard differentiaalvergelijking en de standaard randvoorwaarden hebben een alge
mene vorm met een aantal, zelf in te vullen, coefficienten. Deze coefficienten worden in de
probleemdefinitie-file ingevuld am zo de vereiste vorm van (72) te verkrijgen. Voor de be
schrijving van de differentiaalvergelijking (56) is gebruik gemaakt van het standaardprobleem
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met type-nummer 150 ([9]). Voor dit type geldt de algemene n-dimensionale Helmholtz
vergelijking

(73)

anders geschreven als

n n 8 8~(x) n 8~(x)- L L -(ajj---) +L Uj--- +P4>(~) = I,
'-1 -'-1 8Xi ax j '-1 8Xit- J- t_

(74)

met

• 4>(f.), de te bepalen complexe potentiaalj

• a, een complexe symmetrische matrix met elementen aij;

• J!,., een complexe vector;

• p, een complexe functie;

• I, een complexe functie.

Het linkerlid van (72) bestaat uit twee termen. Het standaardprobleem 150 wordt voor deze
twee termen gebruikt. De eerste term geldt vaor het binnengebied nl , de tweede term geldt
voor het buitengebied Sl2.
Voor de algemene differentiaalvergelijking (73) worden geschikte coefficienten gekozen am de
vorm van (56) te verkrijgen. Voor de 2-dimensionale configuratie moeten de waarden vaor
all, a12, a22, Ul, U2, U3, P en I gekozen worden. In het geval van de homogene Laplace
vergelijking (56) zijn u}, U2, U3, f3 en I gelijk aan O.
De elementen van de complexe matrix a, vaor gebied nt, volgen uit

(75)

De waarden van (~ en (~ volgen uit tabel 2. De elementen van de matrix a zijn

_ (all ( 12 ) _ (~ - j(~ 0 )a - - (0 I . -II •
a21 a22 0 (r - Jt r

(76)

De elementen van de matrix a zijn in tabel 5 gegeven. Voor de verschillende frekwenties
dient een aparte probleemdefinitie-file, met de juiste waarden voor de elementen van matrix
a, gemaakt te worden.

21 8.36E-IO -5.47E-9 8.36E-1O -5.47E-9
42 7,45E-IO -2.77E-9 7.45E-1O -2.77E-9
63 7.20E-1O -1.89E-9 7.20E-1O -1.89E-9

I frekwentie (MHz) I Re[an] I Im[anJ I Re[an] I Im[an] I

Tabel 5: De elementen van de matrix a in nl .
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De elementen van de complexe matrix 0, voor gebied !l2, volgen uit

(77)

Voor gebied n2 geldt voor de elementen van de matrix 0

_ (011 ( 12 ) _ (1 0)0- - fO •
021 022 0 1

(78)

(79)(C7(~) ~ 0),

Voor de randvoorwaarden op f 1 en f 2 wordt gebruik gemaakt van de standaardrandvoor
waarde met type-nummer 152,

n n a~:L:L Oij(~)~(f.)ni + u(f.)~(f.) = h(f.),
i=l j=l x J

waarbij u(f.) en h(f.) complexe functies zijn. ni is de i-de component van de normaalvector.
a is de complexe matrix van vergelijking (73). De cornplexe functie u(f.) dient niet verward
te worden met de geleidingscoefficient. Op de rand C3, evenaIs op het verbindingslijnstuk
C6, geldt continui"teit van ~. In SEPRAN wordt automatisch aan deze continui'teit voldaan,
indien er geen randvoorwaarde opgegeven wordt.
Op de rand f 4 geldt de essentiele randvoorwaarde (61). Deze randvoorwaarde wordt niet in
de probleemdefinitie-file maar in het hoofdprogramma gedefinieerd, zie paragraaf 4.3.4. WeI
wordt in de probleemdefinitie-file aangegeven op welke randen de essentieIe randvoorwaarden
van toepassing zijn.
Ret rechterlid van (72) bestaat uit twee termen. De standaardrandvoorwaarde 152 wordt
voor deze twee termen gebruikt. De eerste term geldt voor de rand f 1 , de tweede term geIdt
voor de rand f 2 • De waarden van de elernenten van a zijn gegeven in (76) en (78). u(f.) is
gelijk aan O. De functie h(~) is gegeven in (70). De waarde van de functie h(f.) op de randen
f 1 en f 2 wordt in de probleemdefinitie-file vastgelegd in de 'function numbers'. Voor de rand
f 1 geldt de functie -h(f.), met het 'function number' 1. Voor de rand f 2 geldt de functie
h(f.), met het 'function number' 2, In het hoofdprogramma wordt aan de 'function numbers'
de werkelijke waarde van h(~) toegekend.

4.3.4 Hoofdprogramma

Ret hoofdprogramma sar.f is gegeven in bijlage B.3. Ret programma is opgesplitst in de
voIgende onderdelen:

• declaratie van de gebruikte variabelen;

• inlezen van de parameters;

• declaratie van de constantenj

• aanroepen van de subroutines en functies en

• geschreven subroutines en functies.

In het hoofdprogramma wordt onderscheid gernaakt tussen de voIgende SEPRAN-subroutines
en -functies en geschreven subroutines en functies.
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SEPRAN-subroutines en -functies:

• sepstr,

• filcof,

• bvalue,

• build,

• solve,

• deriva,

• manvec,

• prinrv,

• plotc1,

• plotm2 en

• plot3d.

Geschreven subroutines en functies:

• cfuncf,

• cfuneb,

• funvec,

• bvalr,

• bvali,

• epr,

• epz,

• fre en

• fim.

Subroutine sepstr is de eerste subroutine die aangeroepen wordt. Met sepstr worden de
mesh sar.mesh en de probleemdefinitie-file sar.prb ingelezen. Aan aIle knooppunten van
de mesh wordt een uniek nummer toegekend. Daarna wordt de systeemmatrix van aIle op te
lossen vergelijkingen gei'nitialiseerd. De systeemmatrix bevat de coefficienten van aIle lineaire
vergelijkingen die nodig zijn om de oplossingen van de differentiaalvergelijking in ieder knoop
punt van de mesh te berekenen.

Met de subroutine filcofworden de coefficienten van de algemene differentiaalvergelijking (74)
en de algemene randvoorwaarde (79) uit sar.prb ingelezen.
De waarde van h(;f.) voor de natuurlijke randvoorwaarden wordt in de subroutine cfunef
vastgelegd. De subroutine cfuncfmaakt gebruik van de functies bvalr en bvali om, voor iedere
coordinaat uit de mesh, het reeele deel en het imaginaire deel van h(;f.) te berekenen. Filcof
roept cfuncf aan om de daadwerkelijke waarden van h(;f.) mee te nemen in de berekeningen.

Met de subroutine bvalue worden de essentiele randvoorwaarden ingelezen. In de probleem
definitie-file sar.prb is vastgeIegd op welke randen van de configuratie de essentiele rand
voorwaarden geiden. Subroutine bvalue roept de subroutine cfuncb aan. In cfuncb is de
waarde van ~ voor de essentii:He randvoorwaarde gedefinieerd. Uit vergelijking (61) voIgt dat
op de rand r 4 (contourlijnen C4 en C5) de waarde voor ~ gelijk aan 0 is.

Met de subroutine build wordt de systeemmatrix opgesteid.
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(80)

(81)

Met de subroutine solve wordt, door middel van Gaussische eliminatie, de oplossing l} bepaald
van het ~telsellineairevergelijkingen dat voigt uit de systeemmatrix.

Met de subroutine deriva worden de afgeleiden van de oplossing l} in de x-richting en in de
y-richting berekend. De secundaire elektrische veldsterkte voigt uit vergelijking (55)

£8 = 8t/>
x 8x'

E 8 = 8t/>
!I 8y'

Met de subroutine manvec kan de oplossing van deriva gemanipuleerd worden. Manvec roept
de subroutine funvec aan. In funvec is beschreven hoe de resultaten van deriva bewerkt die
nen te worden. De resultaten van deriva zijn complex. De subroutine funvec rekent aIleen
met reele invoervariabelen. De complexe x- en y-componenten van de secunna.ire elektrische
veldsterkte worden met manvec gesplitst in een modulus en een argument. De modulus en
het argument van de x- en y-componenten van E 8 worden met funvec herleid tot een reee! en
een imaginair deel. De secundaire elektrische veldsterkte bestaat uit de componenten Re[E;],
Im[E;], Re[E;J en Im[E;J.
Met funvec wordt tevens de primaire elektrische veldsterkte bij de secundaire elektrische
veldsterkte E S opgeteld. De som van de secundaire elektrische veldsterkte en de primaire
elektrische veldsterkte is de uiteindelijke elektrische veldsterkte E, waarmee vervolgens de
S AR berekend wordt volgens vergelijking (44).
Ret reele deel en het imaginaire deel van de primaire elektrische veldsterkte EP wordt bere
kend met de functies epr en epi. Deze functies maken gebruik van de subroutine DOIAJF uit
de NAG-library ([6]). Met de functies fre en fim worden de integranden bepaald uit de inte
graalbetrekking (51). Deze integranden zijn de invoervariabelen voor de subroutine DOIAJF.
De resultaten van de functies epren epi zijn de vectoren Re[EP(.r.)] en Im[EP(.r.)]. Deze vecto
ren worden in de subroutine funvec gesplitst in x- en y-componenten. De primaire elektrische
veldsterkte bestaat dus uit de componenten Re[En Im[E~], Re[Etl en Im[E~], waaruit de
SAR als voIgt berekend wordt

SAR = ~(1' [(Re[E~l +Re[E;])2 +(Im[E~l +Im[E;])2 +
(Re[ECJ +Re[E;])2 + (Im[ECl + Im[E;])2].

(82)

Prinrv, plotc1, plotm2 en plot3d zijn subroutines die zorgen voor de uitvoer van de resultaten.
Prinrv is een subroutine die voor alle knooppuntnummers uit de mesh de waarden van een
bepaald SEPRAN-array naar de uitvoerfile, sar.out schrijft. De subroutine prinrv wordt
in sar.f driemaal aangeroepen. Na de aanroep van de routine sepstr worden met prinrv de
coordinaten van alle knooppunten naar sar.out geschreven. Na de aanroep van subroutine
solve wordt met prinrv de oplossing l}, voor elk knooppunt van de mesh, van de differenti
aalvergelijking naar sar.out geschreven. Bij de laatste aanroep van prinrv wordt de waarde
van de S AR naar sar.out geschreven.

Met plotc1 kan een plot gemaakt worden van de hoogtelijnen van een bepaald SEPRAN-array.
Plotel wordt in sar.f twee maal aangeroepen. Na de routine solve worden de hoogtelijnen
van de oplossing l} van de differentiaalvergelijking geplot. Bij de tweede aanroep van plotc1
worden de hoogtelijnen van de SAR-verdeling geplot.

Met plotm2 worden de countourlijnen van de configuratie geplot. Plotm2 wordt gebruikt om

34



de eountourlijnen van de mesh samen te voegen met de grafisehe uitvoer van een bepaald
SEPRAN-array.

Met plot3d wordt een 3-dimensionale voorstelling gegenereerd van een SEPRAN-array. De
routine plot3d wordt in sar.f gebruikt om de waarden van de SAR grafiseh weer te geven. De
grafisehe uitvoer van een SEPRAN-programma wordt gesehreven naar de file sepran.gks.
Deze file kan zichtbaar gemaakt worden met het programma SEPPREV, op zowel het beeld
seherm als op een postscript-printer.
De struetuur van het programma sar.fis sehematiseh weergegeven in figuur 24. Voor een meer
gedetailleerde besehrijving van de SEPRAN-routines wordt verwezen naar de Programmers
guide van [9].

4.4 Resultaten

De invoerparameters van het programma sar.f zijn aehtereenvolgens

• de frekwentie f, (MHz);

• het reele deel van de relatieve permitiviteit i~;

• de geleidingseoefficient (1, (S/m);

• de straal van de bran a, (em);

• de z-eoordinaat van de waarnemer, (em).

De straal van de bron en de z-eoordinaat zijn respeetievelijk 10em en O.lmm. In figuur 25
zijn de resultaten weergegeven van de SAR-verdeling voor de volgende input

• f = 21MHz;

• i~ = 94.3;

• (1 = 0.722 S/m;

• a = 10em;

• z = O.lem.

In de figuren 26 en 27 zijn de SAR-verdelingen te zien van simulaties voor frekwenties van
42MHz en 63MHz. De waarden van i~, (1 en i~ zijn gegeven in tabel 2. De overige parame
terwaarden zijn hierbij steeds gelijk aan die van het referentiemodel. De waarden van de
maximale SAR zijn gegeven in tabel 6.

I frekwentie I
2IMHz
42MHz
63MHz

Maximale S AR

7.79E+2
31.71E+2
73.10E+2

Tabel 6: Maximale waarde van de S AR.
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Figuur 24: Blokdiagram van sar.f.
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Figuur 26: SAR-verdeling, f=42MHz, r=lOcm, d=-lmm.
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Figuur 27: SAR-verdeling, f=63MHz, r=lOcrn, d=-lrnm.
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4.5 Conclusies

In- het vlak- i~ de buurt van dat van de bron is de primaire veldverdeling onafhankelijk van z.
De SAR is maximaal op f 3 . De SAR bereikt een absoluut maximum op de snijpunten van
f 3 met f 1 en f 2 .

Op de as van het systeem, x en y beide gelijk aan nul, is de S AR minimaal.
De S AR neemt toe met toenemende frekwentie.
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A Listing Sar.for

C--------------------------------------------------------------------
C Programma ter berekening van de SAR via de vektorpotentiaal

C--------------------------------------------------------------------
PROGRAM VEKTOR2
IMPLICIT NONE
INTEGER NIN, NOUT
PARAMETER (NIN=5, NOUT=6)

C--------------------------------------------------------------------
C VariabeIen, externe functie en subroutine deelaraties

C--------------------------------------------------------------------
C GIobale variabelen

C-------------------------------------------------------------------
DOUBLE PRECISION r, z, a, munul, Inul, PI, knul, freq,

* omega, epsnul, sigma
DOUBLE PRECISION intre, intim, spabsr
INTEGER rmax, zmax, zmin, ir, iz, ix, iy

C-------------------------------------------------------------------
C Functies
C-------------------------------------------------------------------

DOUBLE PRECISION X01AAF, FRE, FIM, SAR
EXTERNAL X01AAF, FIM, FRE, SAR

C-------------------------------------------------------------------
C Subroutine
C-------------------------------------------------------------------

EXTERNAL D01AJF
C-------------------------------------------------------------------
C HuIpvariabeIen voor de integratieprocedure

C-------------------------------------------------------------------
DOUBLE PRECISION L, H, EPSABS, EPSREL, ABSERR, RESULT
INTEGER LW, LIW
PARAMETER (LW = 800, LIW '" LW/8+2)
INTEGER IFAIL
DOUBLE PRECISION W(LW)
INTEGER IW(LIW)

C-------------------------------------------------------------------
C Omgeving van de variabelen

C-------------------------------------------------------------------
COMMON /GLOBAL/ r, z, a, munul, Inul, PI, knul, freq,

* omega, epsnul, sigma

C-------------------------------------------------------------------
C Inlezen van de externe variabelen

C-------------------------------------------------------------------
PRINT *, 'Geef de frekwentie (KHz)'
READ(NIN,*) freq
freq = freq*1.0D06
PRINT *, 'Geef de geleidingseoeffieient'
READ(NIN,*) sigma
PRINT *, 'Geef de straal van de bron (em)'
READ(NIN,*) a
a '" a*1. OD-02
PRINT *, 'Geef de afstand tussen de bran en het weefsel

*(1/10 mms)'
READ(NIN,*) zmin
PRINT *, 'Geef de maximale waarde voor de r-eoordinaat

*(1/10 mms)'
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REAO(NIN,*) rmax
PRINT *, 'Geef de maxima1e waarde voor de z-coordinaat

*(1/10 mms)'
REAO(NIN,*) zmax

C-------------------------------------------------------------------
C constanten

C-------------------------------------------------------------------
PI = XOtAAF(PI)
Inul = 1.000
munul = 4.00-07*PI
epsnul = 8.850-12
omega = 2.000*PI*freq
knul = omega*SQRT(munul*epsnul)
L = 0.000
H = 2.000*PI
EPSABS = 1. 00-10
EPSREL = 1.00-4

C--------------------------------------------------------------------
C Hoofdprogramma
C--------------------------------------------------------------------
C Aanmaken van de datafile voor het programma 30PLOT
C--------------------------------------------------------------------

OPEN(UNIT = 31, FILE = 'vektor.dat', STATUS = 'UNKNOWN')
WRITE(31 , FMT = *) 'XAXISSIZE 9.0'
WRITE(31, FMT = *) 'YAXISSIZE 9.0'
WRITE(31, FMT = *) 'ZAXISSIZE 9.0'
WRITE(31, FMT = *) 'XNAME "R(m)'"
WRITE(31, FMT = *) 'YNAME "Z(m)'"
WRITE(31, FMT = *) 'ZNAME "SAR'"
WRITE(31, FMT = *) 'XVALUES'
DO 5 ix = O,rmax,100
WRITE(31, FMT = *) ix*1.00-4

5 CONTINUE
WRITE(31, FMT = *)'YVALUES'
DO 6 iy = zmax,zmin,-25
WRITE(31, FMT = *) iy*(-1.00-4)

6 CONTINUE
WRITE(31, FMT = *) 'ZVALUES'

C----------------------------------------------------------------------
IFAIL = 1
00 10 iz = zmax,zmin,-25

z = iz*(-1.00-4)
DO 10 ir = 0, rmax,100
r = ir*1. 00-4
CALL 001AJF(FRE,L,H,EPSABS,EPSREL,RESULT,ABSERR,W,LW,IW,LIW,

* IFAIL)
intre = RESULT
WRITE(6,99999) IFAIL
CALL 001AJF(FIM,L,H,EPSABS,EPSREL,RESULT,A8SERR,W,LW,IW,LIW,

* IFAIL)
intim = RESULT
WRITE(6,99998) IFAIL
spabsr = SAR (intre, intim)
WRITE(31, FMT = *) spabsr
WRITE(6,99997) spabsr

10 CONTINUE
99999 FORMAT(' IFAIL =',12)
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99998 FORMAT ( , IFAIL =', 12)
99997 FORMAT(' Specific absorption rate =' D20.12)

END
C-------------------------------------------------------~------------
C FRE, Integrand van het reele deel van de vektorpotentiaal
C--------------------------------------------------------------------

DOUBLE PRECISION FUNCTION FRE(phi)
IMPLICIT NONE
DOUBLE PRECISION phi
DOUBLE PRECISION Rphi
DOUBLE PRECISION r, Z, a. munul, Inul, PI, knul, freq,

• omega, epsnul, sigma
COMMON /GLOBAL/ r, z, a, munul, Inul, PI, knul, freq,

• omega, epsnul, sigma
Rphi = SQRT(r**2.0DO + a.*2.0DO - 2.0DO*r*a*cos(phi) + z**2.0DO)
FRE = «munul*Inul*a)/(4.0DO*PI»*cos(phi)*(cos(knul*Rphi)/Rphi)
RETURN
END

C--------------------------------------------------------------------
C FIM, Integrand van het imaginaire deel van de vektorpotentiaal
C--------------------------------------------------------------------

DOUBLE PRECISION FUNCTION FIM(phi)
IMPLICIT NONE
DOUBLE PRECISION phi
DOUBLE PRECISION Rphi
DOUBLE PRECISION r, z, a. munul, Inul, PI, knul, freq,

* omega, epsnul, sigma
COMMON /GLOBAL/ r, z, a, munul, Inul, PI. knul, freq,

* omega, epsnul, sigma
Rphi = SQRT(r**2.0DO + a.*2.0DO - 2.0DO*r*a*cos(phi) + z**2.0DO)
FIM = «munul*Inul*a)/(4.0DO*PI»*cos(phi)*(sin(knul*Rphi)/Rphi)
RETURN
END

C--------------------------------------------------------------------
C Berekening van de SAR
C--------------------------------------------------------------------

DOUBLE PRECISION FUNCTION SAR(intre, intim)
IMPLICIT NONE
DOUBLE PRECISION intre, intim
DOUBLE PRECISION r, z, a, munul, Inul, PI, knul, freq,

* omega, epsnuI, 5 igma
COMMON /GLOBAL/ r, z, a, munul, Inul, PI, knul, freq,

* omega, epsnul, sigma
SAR = (omega**2)*(sigma*(intre**2.0DO + intim**2.0DO)/2.0DO)
RETURN
END
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B Sepran Programma

B.l Mesh

*sar.msh
*Definitie van de MESH
*S1 is het binnengebied (veefsel met epsilon = epsilon1)
*S2 is het buiten gebied (vacuum met epsilon = epsilonO)

mesh2d
points

P1 = (-0.05,0)
P2 = (0,0)
P3 = (0.05,0)
P4 = (-0.34,0)
P5 = (0.34,0)

curves
Cl = line1(P1,P2.20)
C2 = line1(P2,P3,20)
C3 = arc1(P3.P1.P2,65)
C4 = arc1(P4,P5.P2,40)
C5 = arc1(P5,P4.P2,40)
C6 = linel(P1,P4.20,1,6)

surfaces
S1 = general3(C1.C2,C3)
S2 = generaI3(-C3,-C2,-C1,C6,C4,C5,-C6)

meshsurf
SELK1 = (St)
SELK2 = (52)

plot
end
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B.2 Input File

*sar.prb
*Probleemdefinitie m.b.v. het standaardprobleem type 150 en
*de standaard randvoorwaarde type 152

start
norotate

end

problem

types
elgrp1=(type=150)
elgrp2=(type=150)

natboundcond
bngrp1(type=152)
bngrp2(type=152)
bounelements

belm1=curves(shape
belm2=curves(shape

1,Ct>
1,C2)

essbndcond
degfd1 = curvesO (C4,C5)

end

*Hatrix is complex en symmetrisch

matrix
method 3

end

* Toekennen van de waarden aan de parameters in de diff.vgl en de rvw

complex coefficients

elgrp1(nparm = 7)
coef1(value 7.9650-10,-2.21250-09)
coef3(value m 7.9650-10,-2.21250-09)

elgrp2(nparm = 7)
coef1(value = 8.850-12,000)
coef3(value = 8.850-12,000)

* natuurlijke randvoorwaarden

bngrp1(nparam = 2)
coef2(function = 1)

bngrp2(nparam = 2)
coef2(function = 2)

end
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B.3 Sepran Listing

c-------------------------------------------------------------------
C Programma ter berekening van de SAR (versie 1.01)

C-------------------------------------------------------------------
Program SAR
Implicit None

C-------------------------------------------------------------------
C Type-declaraties van de variabelen

C-------------------------------------------------------------------
Integer kmesh(100), kprob(200), intmat(5) , iinbld(ll),

t iuser(100), matr(5), irhsd(5) , isol(S) , dphi(S,2),
t ielhlp(6) , sar(S), es(S,4), iinvec(5) ,
t ibuffer(1000000)
Integer ipos, ncntln, ichois, ivec, iprob, ichbvl,

t icrvl, icrv2, idegfd, jexcl, layout,
t number, ix, jsmoot, icheld, jdegfd,
t nbuffr, kbuffr, intlen, ibfree, ack, icompt

Double Precision user(100) , rinvec(l), contln(16), value
Double Precision xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax, plotfm,

t yfact, base, height, angle
Integer jmax, jmark, jkader, jtimes, jplot
Double Precision a, Pi, 10, freq, omega, muO, epsO, kO,

t epslre, epslim, L, H, epsabs, epsrel, epsrrel,
t radius
Double Precision zval, sigma

C-------------------------------------------------------------------
C Common block
C-------------------------------------------------------------------

Common ibuffer(1000000)
Common /cbuffer/nbuffr, kbuffr, intlen, ibfree
Common /intconst/ a, Pi, 10, freq, omega, muO, epsO, kO,

t epslre, epslim, L, H, epsabs, epsrel
Common /varz/ zval
Common /varsigma/ sigma
Common /rad/ radius
Common /cplot/ xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax,

t jmax, jmark, jkader, jtimes

C-------------------------------------------------------------------
C Externe functies

C-------------------------------------------------------------------
Double Precision XOIAAF
External XOtAAF

C-------------------------------------------------------------------
C Inlezen parameters

C-------------------------------------------------------------------
write(.,.) 'Geef de frequentie (KHz):'
read ., freq
freq = freq • 1.0D6
write(.,.) 'Geef de relatieve permittiviteit epsillon r' : '
read ., epsrrel
write(.,.) 'Geef de geleidingscoefficient:'
read ., sigma
write(.,.) 'Geef de straal van de bron (em):'
read ., a
a = a • 1.0D-2
write(.,.) 'Geef de z-coordinaat (em):'
read ., zval
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zval = zval * 1.00-2

C-------------------------------------------------------------------
C Constanten

C-------------------------------------------------------------------
Pi = XOlAAF(Pi)
IO = 1.000
omega = 2.000 * Pi * freq
muO = 4.00-07 * Pi
epsO = 8.850-12
kO = omega * SQRT(muO*epsO)
eps1re = epsrrel * epsO
eps1im = (-100 * sigma)/omega
L = 0.000
H = 2.000 * Pi
epsabs = 1.00-10
epsrel = 1.00-04
radius = 5D-02

C-------------------------------------------------------------------
C Oe gedeclareerde bovengrenzen van de diverse arrays moeten via
C de eerste positie van de betreffende arrays worden meegenomen
c-------------------------------------------------------------------

kmesh(1) = 100
kprob(1) = 200
user(!) = 100
iuser(1) = 100

C-------------------------------------------------------------------
C Inlezen van de mesh, initialisatie e.d. via de routine SEPSTR.

C-------------------------------------------------------------------
Call sepstr(kmesh, kprob, intmat)

nbuffr = 1000000
layout 4
number = -1

Call prinrv(isol, kmesh, kprob, layout, number, 'coordinates')

C------------------------------------------------------------------
C Constanten voor de plot-utilities

C------------------------------------------------------------------
jmax = 1
xmin = -0.35
ymin = -0.35
xmax = 0.35
ymax = 0.35
jmark = 5
jkader = 2

C-------------------------------------------------------------------
C Oe coefficienten van de differentiaalvergelijking en de
C essentiele randvoorwaarden worden via FILCOF gelezen uit de
C bij SEPRUN meegegeven invoerfile 'sar.prb'

C-------------------------------------------------------------------
iprob = 1

Call filcof(iuser, user, kprob, kmesh, iprob)

C------------------------------------------------------------------
C Met de subroutine BVALUE worden de essentiele randvoorwaarden
C gevuld

C------------------------------------------------------------------
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ichois ,. -1
ichbvl ,. 2
value ,. ODO
icrv1 ,. 4
icrv2 = 5
idegfd ,. 1
jexc1 ,. 0

Call bvalue(ichois, ichbvl, kmesh, kprob, isol, value,
t icrv1, icrv2, idegfd, j excl)

C-------------------------------------------------------------------
C Met de subroutine BUILD vordt de matrix met aIle
C lineaire vergelijkingen opgesteld

C-------------------------------------------------------------------
UnbId (t) ,. 0

Call build(iinbld, matr, intmat, kmesh, kprob, irhsd, matr,
t isol, isol, iuser, user)

C-------------------------------------------------------------------
C Met de subroutine SOLVE vorden de lineaire vergelijkingen
C opgelost
c-------------------------------------------------------------------

ipos ,. 0

Call solve(ipos, matr, isol, irhsd, intmat, kprob)

layout 4
number 0

Call prinrv(isol, kmesh, kprob, layout, number, 'oplossing')

C-------------------------------------------------------------------
C Plot van de hoogtelijnen van resp. het reeele deel en het
C imaginaire deel van potentiaal

C-------------------------------------------------------------------
number ,. 0
ncntln ,. -20
plotfm ,. 2.0D1
yfact ,. 1.0DO
jsmoot z: 0

Call plotc1(number, kmesh, kprob, isol, contln, ncntln,
t plotfm, yfact, jsmoot)

number ,. 2

Call plotc1(number, kmesh, kprob, isol, contln, ncntln,
t plotfm, yfact, jsmoot)

C------------------------------------------------------------------
C Berekenen van de secundaire elektrische veldsterkte
C Es = (dPhi/dx, dPhi/dy), m.b.v. DERIVA
C------------------------------------------------------------------

icheld = 1
ix ,. 1
jdegfd = 1

Call deriva(ichois, icheld, ix, jdegfd, ivec, dphi(1,1),
t kmesh, kprob, isol, isol, iuser, user, ielhlp)
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ix 2

Call deriva(ichois, icheld, ix, jdegfd, ivec, dphi(1,2) ,
1 kmesh, kprob, isol, isol, iuser, user, ielhlp)

C-----------------------------------------------------------------
C Met de subroutine MANVEC worden de complexe resultaten
C van DERrVA voor de x- en de y-component van de gradient
C gesplitst in een en een modulus en een argument. Dit is
C nodig omdat de subroutine FUNVEC, die door MANVEC wordt
C aangeroepen, aIleen maar met reele waarden kan werken

C ----------------------------------------------------------------
iinvec(1)
iinvec(2)
rinvec(1)

= 2
29
000

Call manvec(iinvec, rinvec, dphi(1,1), dphi(1,1),
1 es(1,1), kmesh, kprob)

iinvec(1) 2
iinvec(2) 29
rinvec(1) 000

Call manvec(iinvec, rinvec, dphi(1,2), dphi(1,2),
1 es(1,2), kmesh, kprob)

iinvec(1) 2
iinvec(2) 30

Call manvec(iinvec, rinvec, dphi(1,1), dphi(1,1),
1 es(1,3), kmesh, kprob)

iinvec(1) 2
iinvec(2) 30

Call manvec(iinvec, rinvec, dphi(1,2) , dphi(1,2) ,
1 es(1,4), kmesh, kprob)

iinvec(1) 5
iinvec(2) = 32
iinvec(5) 4

Call manvec(iinvec, rinvec, es, es, sar, kmesh, kprob)

layout = 4
number 0

Call prinrv(sar, kmesh, kprob, layout, number, 'sar')

C-------------------------------------------------------------------
C Plot van de hoogtelijnen van de SAR

C-------------------------------------------------------------------
ichois = 11
iuser(6) = 0
iuser(7) = 0
plotfm = 2.001
yfact = 1.000
jtimes = 1
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Call plotm2(ichois, kmesh, iuser, plotfm, yfact)

number = 1
ncntln = 11
contln(1) = ncntln + 5
contln(6) = 100
plotfm = 2.001
yfact = 1.000
jsmoot = 5
icompt = 1000
ichois = icompt + jsmoot
jtimes = 3

Call plotcl(number, kmesh, kprob, sar, contln, ncntln,
l plotfm, yfact, ichois)

C------------------------------------------------------------------
C 3D-Plot van de SAR

C------------------------------------------------------------------
100 Write(*,*) 'Maken 3D-plot? (nee = 0, ja = 1)'

Read *, ack

number = 1
base = 2001
height = 2001
ichois = 3
jplot = 3

if (ack .eq. 1) then
write(*,*) 'Geef de invalshoek (0 - 359 deg) ,
read *, angle
Call plot3d(number, kmesh, kprob, sar, base, height,

l angle, ichois)
goto 100

endif
end

C-------------------------------------------------------------------
C Met de subroutine CFUNCF worden natuurlijke randvoorwaarden
C bepaald m.b.v. de functies BVALR en BVALI

C-------------------------------------------------------------------
Subroutine CFUNCF(ichois, x, y, z, Comval)
Implicit None
Integer ichois
Double Precision x, y, z, az, r, zval, Comval(2),

t BVALR, BVALI
External BVALR, BVALI
Common /varz/ zval

r = sqrt(x**2 + y*.2)
az = zval

if (ichois .eq. 1) then
Comval(l) = BVALR(r, az)
Comval(2) = BVALI(r, az)

else
if (ichois .eq. 2) then
Comval(l) = -1DO*BVALR(r, az)
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Comval(2) = -1DO*BVALI(r, az)
else

write(*, *) 'wrong ichois chosen in CFUNCF', ichois
endif

endif
end

C-------------------------------------------------------------------
C Met de subroutine CFUNCB wordt de essentiele randvoorwaarde
C vastgelegd op een gedeelte van de rand

C-------------------------------------------------------------------
Subroutine CFUNCB(ichois, x, y, z, Comval)
Implicit None
Integer ichois
Double Precision x, y, z, Comval(2)

if (ichois .eq. 1) then
Comval( t) 000
Comval(2) = 000

else
write(*, *) 'wrong ichois chosen in CFUNCB', ichois

endif
return
end

C--------------------------------------------------------------------
C Met FUNVEC wordt de SAR bepaald uit de resultaten van MANVEC
C SAR = sigma * (Ep + Es).(Ep* + Es*), waarbij Ep, Es, Ep* en
C Es* 2-dimensionale vectoren zijn met complexe componenten

c--------------------------------------------------------------------
Subroutine FUNVEC(rinvec, reavec, nvec, coor, sarval)
Implicit None
Integer nvec
Double Precision rinvec(*), coor(*), sigma, X01AAF, Pi,

t az, zval, r, EPR, EPI, sarval,
t reavec(nvec), radius

Double Precision epxre, epxim, epyre, epyim,
t esxre, esxim, esyre, esyim,
l exre, exim, eyre, eyim
External EPR, EPI, X01AAF
Common /varz/ zval
Common /varsigma/ sigma
Common /rad/ radius

Pi = XOlAAF(Pi)
az = zval
r = sqrt(coor(1)**2DO + coor(2)**2DO)

if «coor(1) .eq. OdO) .and. (coor(2) .eq. 000» then
epxre = 000
epxim = 000
epyre = 000
epyim = 000

else
epxre '"
epxim '"
epyre
epyim '"

endif

EPR(r,
EPI(r,
EPR(r,
EPI(r,

az) *
az) *
az) *
az) *

(-1.000 * coor(2)
(-1.000 * coor(2)
(coor(t) / r)
(coor(t) / r)
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sarval = (sigma / 200) * (exre**2DO + exim**2DO +
eyre**2DO + eyim**2DO)

esxre = reavec(1) * cos(reavec(3»
esxim = reavec(1) * sin(reavec(3»
esyre = reavec(2) * cos(reavec(4»
esyim = reavec(2) * sin(reavec(4»

exre = epxre + esxre
exim = epxim + esxim
eyre = epyre + esyre
eyim = epyim + esyim

if «(r .gt. radius) .or. (coor(2) .It. 000» then
sarval 000

else

t
endif
end

c---------------------------------------------------------------------
C Functie ter berekening van het reele deel van de BOUNDARY-VALUE
C---------------------------------------------------------------------

Double Precision Function BVALR(r, z)
Implicit None
Double Precision r, Z

C---------------------------------------------------------------------
C Type-declaratie van de gebruikte constanten

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision a, Pi, 10, freq, omega, muO, epsO, kO,

eps1re, eps1im
Double Precision intre, intim

C---------------------------------------------------------------------
C Gebruikte Functies

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision FRE, FIM
External FRE, FIM

C---------------------------------------------------------------------
C Gebruikte Subroutines
C---------------------------------------------------------------------

External DOiAJF

C---------------------------------------------------------------------
C Hulpvariabelen voar de integratieprocedure

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision L, H, epsabs, epsrel, abserr, result
Integer LW, LIW
Parameter (LW = 800, LIW = LW/8+2)
Integer IFAIL
Double Precision W(LW)
Integer IW(LIW)

C---------------------------------------------------------------------
C Globale variabelen ten behoeve van de integratie

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision rh, zh
Common /intvar/ rh, zh
Common /intconst/ a, Pi, 10, freq, omega, muO, epsO, kO,

eps1re, eps1im, L, H, epsabs, epsrel
rh = r
zh = z
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C---------------------------------------------------------------------
C Body van de functie

C---------------------------------------------------------------------
IFAIL = 1
Call DOIAJF(FRE, L, H, epsabs, epsrel, result, abserr, W, LW,

t IW, LIW, IFAIL)
intre = (muO * 10 * a)/(4.0DO * Pi) * result
Call DOIAJF(FIM, L, H, epsabs, epsrel, result, abserr, W, LW,

t IW, LIW, IFAIL)
intim = (muO * 10 * a)/(4.0DO * Pi) * result
BVALR = omega * «epsO - epslre) * intim + epslim * intre)
End

C---------------------------------------------------------------------
C Functie ter berekening van het im. deel van de BOUNDARY-VALUE

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision Function BVALI(r, z)
Implicit None
Double Precision r, z

C---------------------------------------------------------------------
C Type-declaratie van de gebruikte constanten
C---------------------------------------------------------------------

Double Precision a, Pi, 10, freq, omega, muO, epsO, kO,
t epslre, eps1im

Double Precision intre, intim
C---------------------------------------------------------------------
C Gebruikte Functies

c---------------------------------------------------------------------
Double Precision FRE, FIM
External FRE, FIM

c---------------------------------------------------------------------
C Gebruikte Subroutines

C---------------------------------------------------------------------
External DOlAJF

C---------------------------------------------------------------------
C HUlpvariabelen voor de integratieprocedure

c---------------------------------------------------------------------
Double Precision L, H, epsabs, epsrel, abserr, result
Integer LW, LIW
Parameter (LW = 800, LIW a LW/8+2)
Integer IFAIL
Double Precision W(LW)
Integer IW(LIW)

C---------------------------------------------------------------------
C Globale variabelen ten behoeve van de integratie

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision rh, zh
Common /intvar/ rh, zh
Common /intconst/ a, Pi, 10, freq, omega, muO. epsO, kO,

t epslre, epslim, L, H, epsabs, epsrel

rh = r
zh = z

C---------------------------------------------------------------------
C Body van de functie

C---------------------------------------------------------------------
IFAIL '= 1
Call DOIAJF(FRE, L, H, epsabs, epsrel, result, abserr, W, LW,
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l IW, LIW, IFAIL)
~ntre = (muO * 10 * a)/(4.0DO * Pi) * result
Call D01AJF(FIM, L, H, epsabs, epsrel, result, abserr, W, LW,

l IW, LIW, IFAIL)
intim = (muO * 10 * a)/(4.0DO * Pi) * result
BVALI = omega ~ (epsO - epslre) * intre - epslim * intim)
End

C---------------------------------------------------------------------
C Functie ter berekening van het reele deel Ep

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision Function EPR(r, z)
Implicit None
Double Precision r, Z

C---------------------------------------------------------------------
C Type-declaratie van de gebruikte constanten

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision a, Pi, 10, freq, omega, muO, epsO, kO,

t epslre, eps lim
Double Precision intre, intim

C---------------------------------------------------------------------
C Gebruikte Functies

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision FRE, FIM
External FRE, FIM

C---------------------------------------------------------------------
C Gebruikte Subroutines

C---------------------------------------------------------------------
External DOtAJF

C---------------------------------------------------------------------
C Hulpvariabelen voor de integratieprocedure

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision L, H, epsabs, epsrel, abserr, result
Integer LW, LIW
Parameter (LW = 800, LIW = LW/8+2)
Integer IFAIL
Double Precision W(LV)
Integer IV(LIW)

C---------------------------------------------------------------------
C Globale variabelen ten behoeve van de integratie

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision rh, zh
Common /intvar/ rh, zh
Common /intconst/ a, Pi, lO, freq, omega, muO, epsO, kO,

l epslre, epslim, L, H, epsabs, epsrel
rh = r
zh = z

C---------------------------------------------------------------------
C Body van de functie

C---------------------------------------------------------------------
lFAIL = 1
Call D01AJF(FRE, L, H, epsabs, epsrel, result, abserr, W, LW,

t IV, LIW, IFAIL)
intre = (muO * 10 * a)/(4.0DO * Pi) • result
Call D01AJF(FIM, L, H, epsabs, epsrel, result, abserr, V, LV,

a: IV, LIII, IFAIL)
intim = (muO * 10 • a)/(4.0DO * Pi) • result
EPR =omega * intim
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End
C--------------~-------~-------------~---~-----------~~-----~-------
C Functie ter berekening van het im. deel van Ep

C-------------------------------------------------------------------
Double Precision Function EPI(r, z)
Implicit None
Double Precision r, z

C---------------------------------------------------------------------
C Type-declaratie van de gebruikte constanten

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision a, Pi, 10, freq, omega, muO, epsO, kO,

I; epslre. epsli.m
Double Precision intre. intim

c---------------------------------------------------------------------
C Gebruikte Functies

c---------------------------------------------------------------------
Double Precision FRE, F1M
External FRE, FIM

C---------------------------------------------------------------------
C Gebruikte Subroutines

C---------------------------------------------------------------------
External DOIAJF

C---------------------------------------------------------------------
C HUlpvariabelen voor de integratieprocedure

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision L, H, epsabs, epsrel, abserr, result
Integer LW. LIW
Parameter (LW = 800, LrW = LW/8+2)
Integer IFAIL
Double Precision W(LW)
Integer IW(LIW)

C---------------------------------------------------------------------
C Globale variabelen ten behoeve van de integratie

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision rh, zh
Common /intvar/ rh, zh
Common /intconst/ a, Pi, 10, freq, omega, muO, epsO. kO,

t eps1re, epslim, L, H, epsabs. epsrel
rh = r
zh = z

C---------------------------------------------------------------------
C Body van de functie

c---------------------------------------------------------------------
IFAIL '" 1
Call DOIAJF(FRE, L, H, epsabs, epsrel, result, abserr, W, LW,

t IW, LIW, IFAIL)
intre = (muO * 10 * a)/(4.0DO * Pi) * result
Call DOIAJF(FIM, L, H, epsabs, epsrel, result. abserr. W, LW,

I; IW, LIW, IFAIL)
intim = (muO * 10 * a)/(4.0DO * Pi) * result
EPI = -omega * intre
End

C---------------------------------------------------------------------
C FRE, Integrand van het reeele deel van de vectorpotentiaal

C---------------------------------------------------------------------
Double Precision Function FRE(phi)
Implicit None
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Double Precision phi. Rphi
Double Precision r. z
Double Precision a. Pi. 10. freq. omega. muO. epsO, kO,

t eps1re, eps1im, L, H, epsabs, epsrel
Common /intvar/ r, Z

Common /intconst/ a, Pi, 10, freq. omega, muO, epsO. kO,
t eps1re. eps1im. L, H, epsabs, epsrel

Rphi = SQRT(r••2.0DO + a.*2.0DO - 2.0DO*r*a.cos(phi) + z**2.0DO)
FRE = cos(phi)*(cos(kO*Rphi)/Rphi)
Return
~d

C----------------------------------------------------------------------
C FIM, Integrand van het imaginaire deel van de vectorpotentiaal

C----------------------------------------------------------------------
Double Precision Function FIM(phi)
Implicit None
Double Precision phi, Rphi
Double Precision r. z
Double Precision a. Pi, 10, freq. omega, muO, epsO, kO,

t eps1re, eps1im. L. H, epsabs. epsrel
Common /intvar/ r, z
Common /intconst/ a, Pi, 10, freq. omega, muO, epsO, kO,

t eps1re, eps1im, L, H. epsabs. epsrel

Rphi = SQRT(r**2.0DO + a.*2.0DO - 2.0DO*r*a*cos(phi) + z**2.0DO)
FIM = cos(phi)*(sin(kO*Rphi)/Rphi)
Return
~d
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