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Hoofdstuk 1 INLEIDING 

Formele overeenkomst tussen diffusie van materiaal (door een buis), 

wiskundig beschreven met de klassieke diffusievergelijking, en passieve 

voortplanting van evenwichteverstoringen in elektrisch potentiaalver

schil, tussen binnen- en buitenkant van het membraan, van axons en 

zenuwvezels zonder myeline-schede, werd reeds onderkend kort nadat 

elektrische verschijnselen van zenuwbanen gemeten en geregistreerd kon

den worden met behulp van een oscilloscoop. 

Cole and Hodgkin I. Gen. Physiol. 22 (1939) 671-687. 

Davis and Lorante de Nó Roekefaller (1947). 

Rall (R5, R6) komt de eer toe de theorie te hebben uitgebreid en pas

klaar gemaakt door aanvullende condities op te stellen, waardoor het 

mogelijk is de diffusievergelijkingen ook toe te passen op een inge

wikkelder geval, namelijk op een stelsel van veelvuldig vertakkende 

zenuwvezeltjes,die zich vanuit het oellichaam,rondom het centrum,uit

spreiden. 

Juist op een moment dat inter-cellulaire stimulatie- en meet-micro

elektroden hun intrede deden in het elektro-neurophysiologisch onder

zoek en registratie en verwerking van meetgegevens snel en gemakkelijk 

door computers uitgevoerd werden. 

Via axo-dendritische en dendro-dendritische synapsen worden op veler

lei plaatsen in een dendrietenveld kleine en kortstondige elektrische 

potentiaalschommelingen teweeg gebracht, welke verstoringen zich de

crementaal naar cellichaam uitbreiden. 
--) 

Een gangbare opvatting is , dat indien binnen minimum tijdsbestek een 

minimale hoeveelheid potentiaalverschil in bepaald deel van het cel

lichaam (axon-hillock) aanwezig is,in het axon een aktieve verstoring 

gegenereerd wordt (aktiepotentiaal), die zich onveranderlijk van vorm 

voortplant naar andere zenurncellen of spiercellen. 

Daarom is het van belang te weten hoe groot de verzwakking en de ver

vorming van een potentiaalschommeling ter plaatse van het cellichaam 
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is, tengevolge van synaptische aktiviteit, als functie van de geome

trische eigenschappen van de dendrietenboom (lengte en dikte der seg

menten), en van de elektro-chemische eigenschappen van het dendrieten

materiaal. 

In Rall's opzet wordt elk segment van een dendrietenconfiguratie opge

vat als cilindervormig, met een diameter en lengte die in het algemeen 

afhangt van de plaats van het desbetreffende segment ten opzichte van 

het cellichaam. Het segment dat aan het cellichaam ontspruit, en wel 

basale segment wordt genoemd, is het dikst en wordt dunner naarmate 

het zich meer vertakt. De lengte van de segmenten veranderen eveneens, 

zij het minder systematisch, en worden eerder langer dan korter. naar 

de periferie toe. 

In zijn eerste studie is Rall(R5) uitvoerig ingegaan op de implicaties 

van het vertakken met betrekking tot stationair gedrag van potentiaal

verschillen bij konstant blijvende en experimenteel aangebrachte stroom

en spanningsverhoudingen.Nadien is bij hem en navolgers het vertakkinge

proces als zodanig buiten beschouwing gebleven en kon blijven dankzij 

een kunstgreep,te weten extra veronderstellingen ten aanzien van diameter

veranderingen van moeder- en (twee)dochtersegmenten. 

In dat geval kan een hele dendrietenboom gecomprimeerd gedacht worden 

tot toch weer één enkele virtuele cilinder, althans voor zover het de 

spannings- en stroomverhoudingen betreft. 

Ook al doen anatomisch-histologische gegevens die sindsdien verzameld 

zijn (Lux e.a.) vermoeden dat de zogenaamde D
3
h wet vrij goed aan de 

werkelijkheid beantwoordt, een systematisch onderzoek naar de invloed 

van eventuele afwijkingen van D
3
A zijn niet of nauwelijks verricht. 

De oorspronkelijke opdracht hield in een onderzoek van de elektrische 

eigenschappen van een zich vertakkende dendriet. Aanleiding, recente 

metingen van Nelson en Lux (1970) van fasehoek versus frekwentie

relaties. uitgevoerd met zogenaamde twee elektrodentechniek (bij moto

neuronen in cat). Gestimuleerd werd met een harmonisch vari~rende elek

trische stroom. als afhankelijke de hoekfrekwentie. 

j . 
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Verschillen tussen experimentele resultaten en theoretische voorspel

lingen leidde tot de vraag in hoeverre deze te wijten zijn aan de mo

gelijk te vergaande vereenvoudiging van het éên-cilinder model, en of 

een meer realistische opzet van het model mogelijk en uitvoerbaar is. 

Voorgesteld werd een dendriet te beschouwen als een zich segmentsgewijs 

vertakkende constructie. Vaststaat, dat theoretische behandeling van 

10-30 diffusievergelijkingen (een aantal overeenkomende met het aantal 

segmenten per dendriet) nagenoeg ondoenlijk is. Derhalve is gedacht 

aan een simulatie, waarbij elk segment als een laddernetwerk van weer

standen en capaciteiten wordt voorgesteld. 

Gangbare weerstanden en capaciteiten voldeden niet en de tolerantie 

was te groot om de meting betrouwbaar te kunnen noemen. 

Bij tapse dendrieten was het moeilijk om die weerstanden te vinden, 

waarmee een goede combinatie mogelijk was. De berekende waarden moesten 

immers uit beschikbare grootheden worden samengesteld. 

Ook was meetapparatuur niet nauwkeurig genoeg. 

Er was niemand beschikbaar om het tijdrovende soldeerwerk te doen. 

Om deze redenen werd de aandacht verlegd naar een ander aspect, ten 

dele samenhangend met de voorgaande probleemstelling. 

Als de diameterveranderingen niet, of niet geheel, de D
3
A wet volgen, 

vormt dan de reductie van de gehele dendrietenboom tot een cilinder met 

variabele dikte een betere benadering? 

In eerste instantie werd een cilinder onderzocht met gelijkmatig afne

mende dikte oftewel kegel-constructie. 
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Hoofdstuk 2 SYMBOLEN 

Specifieke weerstand van het membraanoppervlak 

Capaciteit per eenheid van het membraanoppervlak 

Specifieke weerstand van het inwendigemedium v.d.cel 

Membraancapaciteit 

Membraanweerstand 

Inwendigeweerstand van de cel 

Afstand langs een dendriet 

Karakteristieke lengte van de cilinder À =\ {di).; 
V2Ri Lengte van een dendriet 

Straal van de cilindrische of tapse dendriet 

Diameter van de cilindrische of tapse dendriet 

Straal van de dendriet by X=O 

Straal van de dendriet by x=L 

Verschil in straal h=r11-r01 

Oppervlakte van het membraan 

Radiaalfrekwentie 

Tyd 

Aantal compartimenten 

Interne axiale stroomdichtheid 

Membraan stroomdichtheid 

Totale dendrietenstroomdichtheid 

Extracellulaire elektrische potentiaal 

Intracellulaire elektrische potentiaal 

Vm Membraanpotentiaal Vm=Vi-Ve 

E Rustpotentiaal 

V Potentiaalverschil 

1 Tydkonstante l =Rm. Cm 

Rd Ingangsimpedantie van de dendri~t Rd=V(O)/I(O) 

Gd Ingangsgeleidbaarheid van de dendriet Gd=1/Rd 

B Reflectiefaktor 

( Q ll2 ) 

(F I ll1 
) 

( Qll ) 

( F ) 

( Q ) 

( Q ) 

( ll ) 

( ll ) 

( ll ) 

( ll ) 

( ll ) 

( ll ) 

( ll ) 

( ll ) 

( 2 ) ll 

(r/sec) 

(sec ) 

( ) 

(A/ ll
2 

) 

(A/ ll
2 

) 

(A/ ll
2 

) 

( V ) 

( V ) 

( V ) 

( V ) 

( V ) 

(sec.) 

( Q ) 

( s ) 

( ) 
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Hoofdstuk 3 NEURON STRUCTUUR 

3.1 Overdracht van signalen 

Wanneer ergens in ons lichaam informatie moet worden overgedragen, 

hetzij van een perifere deel naar het centrale zenuwstelsel, de affe

rente verbinding, hetzij van het centrale zenuwstelsel naar het peri

fere deel, de efferente verbinding, zal dit steeds plaatsvinden d.m.v. 

neuronen. 

De neuronen of zenuwcellen bezitten naast de mogelijkheid zichzelf te 

reproduceren en erfelijke eigenschappen te manifesteren ook de eigen

schappen van: 

a. prikkelbaarheid; 

b. geleidend vermogen. 

fig.3.1.a Afferente baan 

pe,; l't>;e Îl7'~"- in/~,.- t:eh~rale 

r-- heu,.o;, ~ he uro;, --.,.~ .. ; - neu,.o;, 'Zen~..,. 

stel.ul 

fig. 3. 1. b Efferente baan 

ce11 ""•Ie tl7t~r. i~>-ler- .Pt!'rl/'e;e 
ze;, uw - r-- /lev ro 11 --
stelsel 

neurol'l 1- - "eur on d(!el 

Bovenstaande banen zijn uiteraard een vereenvoudigde weergave van mo

gelijke verbindingen. Er vindt ook terugkoppeling van zenuwverbindingen 

naar de oorsprong plaats. 

Kort samenvattend kunnen we zeggen dat de transmissie van informatie 

plaatsvindt: 

A. in de receptoren, waarbij verschillende veranderingen van chemische 

eigenschappen, omgezet in veranderingen van elektrische energie, 

uiteindelijk de actiepotentiaal wordt afgevuurd. 

B. tussen de neuronen onderling. 

C. tussen de neuronen en de uitvoerende organen (spiervezels) en de ef

fectoren. 
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3.2 Potentialen 

We kunnen drie soorten potentialen onderscheiden. 

1e. Rustpotentiaal (B) Dit is het transmembraan potentiaalverschil. 

Is voortdurend onderhevig aan kleine fluc

tuaties en wordt door processen in het mem

braan zelf in stand gehouden. 

2e. Synaptische potentiaal: Te verdelen in a. EPSP 

3e. Actiepotentialen 

b. IPSP 

EPSP: Exciterende postsynaptische poten

tiaal. 

IPSP: Inhiberende postsynaptische poten-

tiaal. 

Een zichzelf voortgeleidende potentiaal, 

waarbij de oorspronkelijke negatieve bin

nenzijde van 70-90 m V posifief wordt. 

Deze depolarisatie van het membraan treedt 

op als de drempelwaarde van ongeveer 50 m V 

wordt bereikt. De actiepotentiaal zal dan 

via gemyeliniseerde vezels worden voortge

leid om uiteindelijk via een synaptische 

knop op een andere zenuwcel te eindigen of 

om te trachten een spier te laten contra

heren. 
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3.3 Verschillende delen van de zenuwcel 

fig.3.3.a 

dendrieten 

cellichaam 

~----- axon 

synaps 

synaps 

Op grond van fysiologische eigenschappen kunnen we aan een zenuwcel 

de volgende delen onderscheiden: 

1e. Het receptieve deel: het ontvangstation van de prikkel, meestal 

bestaande uit dendrieten en het cellichaam. 

2e. Het conductieve deel. Dit is het axon, dat de prikkels zo snel 

mogelijk van het receptieve deel naar het 

transmissieve deel transporteert. 

3e. Het transmissieve deel dat zorgdraagt voor de prikkeloverdracht 

naar het volgende prikkelbare element, 

bijvoorbeeld een neuron of spiervezel. 
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3. 4 Synaps en 

'~et impuls-aanvoerende element van de synaps heet het presynaptische 

deel (de eindvertakkingen van een axon); het element dat de impuls 

ontvangt, is het postsynaptische deel. Dit laatste is het receptieve 

oppervlak van het neuron, meestal bestaande uit de dendrieten en het 

cellichaam, maar, zoals dit bij de presynaptische inhibitie het geval 

is, kan het postsynaptische deel ook een axon-eindiging zijn. De 

synaps is de plaats in het zenuwstelsel waar behalve transmissie van 

de impuls ook de integratie van informatie plaatsvindt." ( 1) pag. 41. 

Classificatie van de synapsen kan als volgt geschieden. 

1e. De terminale synaps: 

dendrieten 

axon 
(/. 

IJ. 

cell i eh aam 

Op dendriet, cellichaam of axon van het ene neuron eindigt het axon 

van het andere met een of meer zogenaamde knopjes. 

Men onderscheidt: 

a. Afferente vezels die overheersend synaptische verbinding hebben met 

het oppervlak van de buitenste dendrietentakken. Bij deze vezels 

speelt het axo-dendritische synaps een belangrijke rol. 

b. Afferente vezels die overheersend synaptische verbinding hebben 

met het soma en de dendrietenstam, waarbij vooral van axo-somatische 

synapsen sprake is. 

c. Die waarbij twee axon-eindigingen elkaar raken en we van axo-axonale 

synapsen spreken. 

2e. De collaterale synaps. 
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Zoals reeds gezegd kennen we de EPSP en de IPSP. 

De excitatie gaat gepaard met een verlaging van de rustpotentiaal en 

wordt ook wel een depclariserende post-synaptische potentiaal genoemd. 

De richting van de verandering van de membraanpotentiaal is dezelfde 

als waarmee de actiepotentiaal gepaard gaat. 

Inhibitie veroorzaakt daarentegen een verhoging van de membraanpoten

tiaal en wordt daarom een "hyperpolariserende postsynaptische poten

tiaal" genoemd. Bij de inhibitie wordt de ontlading van een neuron be

moeilijkt, waardoor dus geen actiepotentiaal kan ontstaan. 

Elk neuron ontvangt voortdurend zowel exciterende als inhiberende post

synaptische potentialen en deze zijn verspreid over het cellichaam en 

de dendrieten. Al deze potentialen hebben, doordat zij bepaalde stroomp

jes opwekken, een belangrijke invloed op het meest prikkelbare deel van 

het motare neuron. Dit meest prikkelbare deel is de overgang van het 

soma-dendriet-membraan of de receptieve oppervlakte van het neuron en 

het gemyeliniseerde deel van het axon. Dit wordt het initi~le segment 

van het axon genoemd. Hier worden alle synaptische potentialen EPSP's 

en IPSP's algebraïsch opgeteld. Uitsluitend wanneer de som van de 

EPSP's en IPSP's een voldoende grote depolarisatie van het initi~le 

segment teweegbrengt, ontstaat een actiepotentiaal en deze actiepoten

tiaal wordt dan ook vanaf dat punt in twee richtingen geleid. 

Voor de generatie van de actiepotentiaal is dus uiteindelijk de drem

pelwaarde van dit initi~le segment van groot belang. (1) pag. 41 e.v. 

(2) pag. 74· 
Het moge duidelijk zijn, dat alle activiteiten van de cellen bepaald 

worden door aanwezige potentialen, welke activiteiten op hun beurt 

weer worden veroorzaakt door ionenconcentraties die aan beide zijden 

van het membraan aanwezig zijn. 

Voorts moge duidelijk zijn, dat de totale infor matie-overdracht be

paald wordt door geometr i s che verhoudingen van de dend r ieten en cel

lichaam. Het zijn vooral de dendrieten die een niet onbelangrijk deel 

van het receptieve gedrag voor hun rekening nemen. Het zijn dan ook 

deze dendrietentakken die we nader zullen bestuderen. Zie ook pag. 5-7 

(15). 
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3.5 Beperking 

In volgende beschouwingen zullen we ons voornamelijk met een enkele 

dendrietentak bezighouden. 

Wanneer we een doorsnede van een piramidecel bekijken (zie fig. 3.5 a), 

fig.3.5.b 

L 

dan zien we dat de dendrieten op willekeurige plaatsen op het cellichaam 

ontspringen en zich van het cellichaam af een of meerdere malen vertak

ken. 

Om het probleem hanteerbaar te maken. vereenvoudigen we de cel door 

slechts van één boom één tak te bestuderen (zie fig. 3.5 b). 

Aan het knooppunt a (vertakkingspunt) van fig. 3.5 b zal men verschil

lende verhoudingen van stromen en spanningen kunnen meten. Deze verhou

dingen zijn afhankelijk van de membraanconstructie aan het eind van de 

uitloper van een tak. 

Wil men dus iets zeggen over de verhouding aan het eind van een enkel

voudige tak. dan zal men eerst moeten aangeven over welke het gaat~ 

een uitloper of een tak in het midden van een boom. Rall heeft in (R5) 

pag. 504 verschillende berekeningen uitgevoerd en berekend welke B er 

te verwachten is bij een bepaalde afsluiting van het membraan van een 

uitloper en de doorsnede van de tak. (B=konstanta.V(L)/I(L) zie pag.30) 

In ons geval zullen we steeds met een B = 0 werken; in gevallen waarin 

hiervan afgeweken wordt. zal dit duidelijk worden aangegeven. 

Naar analogie van Rall (R5) kan men onderscheiden: 

a. "Seal ed end" 

Lengte 1 ---· --· 
' ' I ____ ( 

I 
\ 

•, 
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b. ''Killed end" 

Lengte L 

c. "No end" 

B=l 
~ ---Lengte oneindig 

~ .. o 

In zowel geval a als b is er sprake van reflectie, in geval ~ is er geen 

reflectie daar de verstoring het uiteinde van de dendriet niet bereikt. 

Over de theorie van reflecties zij verwezen naar (3) en (16). 

In bepaalde gevallen zullen capaciteit en weerstand van het soma (cel

lichaam) in rekening worden gebracht. 

Een andere beperking is de dikte van het membraan. Deze wordt in de 

theoretische afleiding oneindig dun verondersteld. 

In de volgende paragraaf is een overzicht gegeven van geometrische as

pecten van het neuron. 
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3.6 Overzicht van de geometrische aspecten van enkele neuronen 

( 7) Soma-oppervlak van Feline. Piramidecellen (As). 

In dit artikel wordt de volgende indeling gemaakt: 

Kleine cellen 60011
2 2 

a. As = - 120011 

b. Middelgrote cellen As "' 120011
2 2 

- 225011 

c. Grote cellen As > 225011
2 

( 8) Motoneuronen in ruggemerg van de kat. 

Hierin wordt aangegeven dat het dendrietenoppervlak per cel (Ad) 

5011
2 < Ad < 500l voor cellen waarvan het soma-oppervlak 

(As) , 250011
2 < As < 2500011

2 
• 

Diameter: 

( 9) Cellen in reticulaire formatie van katten. Diameter neemt na 

7 ~ 5011 af tot 23%. 

( 7) Voor middelgrote cellen geldt voor dendrieten,die ontspruiten 

aan de apicale dendrietenas. dat ze een diameter van 211 - 711 

hebben. 

(10) Basale velden van piramide in konijnen. 

Diameter neemt af van 811 tot 311 na 10011 afstand. 

(R5) In zijn model gebruikt Hall dendrieten waarvan de diameter af

neemt van 1511 als primaire tak tot 211 aan de buitenste tak. 

Rall ontleent deze gegevens aan Eccles J.C. (14). 

(11) Diameter voor multipolaire en fusiforme cellen, voor eerste 

bi f urcatie 211 - 711· 

(12) Over motoneuronen in ruggemerg van de kat. 

M. ten Hoopen komt na berekening tot de conclusie dat de gemiddel

de diameter van 10 primaire dendrieten per neuron de diameter on

geveer 511 bedraagt. 
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Aantal dendrieten: 

(11) In ruggemerg van de kat bedraagt het aantal dendrieten per multi

polaire cel 7 ~ 2 en voor fusiforme cellen 5 ± 2. 

(12) Lux vindt dat het aantal primaire dendrieten van motoneuronen in 

het ruggemerg van de kat 9 - 15 bedraagt. 

( 13) Zie tabel A. 

( 7) Tertiaire tak van 250~ lang heeft aan begin een diameter van 211 

en aan het eind een diameter van 1,5!1· 

In onderstaande tabel A wordt nog een mooi overzicht gegeven van ver

schillen in geometrische aspecten van cellen tussen pasgeboren ratten 

en die van volwassenen. Van (13). 

Tabel A 

A ge Adult :lO days :24 days 18 dayH 12 days 

c(O) = mean numbcr of primary dend.rites 5.2 5.:3 5.3 5.2 5.4 
P =-co mcan D'lmbcr of bifurcations 2:U 19.4, 18.0 8.3 4.7 
)f.,an .numlJer of segments 51.4 44.1 41.:~ 21.8 14.8 
L ~~, men,n lengt.l1 of dc,nrlritic tree (!-'-) 1,880 1,560 1,113 511 224 
Momt segmcJ;t length (tL} (experimeutal) 36.6 35.4 27.0 2:3.6 15.1 

"P "' mean number of bifurcations per primary 4.5 . :3.7 3.4 1.6 0.9 
dendrite 
p1 =c bifurcaticn probahility 0.797 0.772 0.763 0.646 0.514 

m.p(t.1.}; u·q,fmç,,=0.6 12.5 sa me sa me same sa me 

m.y;(fJ.}; a~,fitl"' == l.O 42.8 40.1i 29.0 22.1 7.9 
:Mean tiegment lcngth (!-'-) (tlworetical) :36.0 :35.2 28.9 26.2 17.9 

···----·-' 
r 
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Hoofdstuk 4 LITERATUUROVERZICHT VAN AKTIVITEITEN OP DIT GEBIED 

We zullen, in grote lijnen, nagaan wat andere onderzoekers op dit ge

bied hebben gedaan. 

Men kan in dit hoofdstuk geen volledigheid verwachten, omdat op de 

eerste plaats het gebied waartoe men zich wil bepalen moeilijk aan te 

geven is, en op de tweede plaats het hier verkende terrein klein is 

gebleven. 

Alvorens een overzicht te geven, willen we allereerst drie mogelijke 

onderverdelingen aangeven. 

A. Dit betreft de methode van aanpak, waarbij men een onderscheid kan 

maken in: 

a. dat wat experimenteel aan cellen werd gemeten, daartoe behoren 

vooral Hodgkin, Lux, Nelson, Eccles, e.a. 

b. dat wat analytisch werd berekend, hiertoe behoort vooral Hall. 

B. Dit heeft vooral betrekking op de toestand waarin de cel zich be

vindt, nl. 

a. de relaties bij passief gedrag en (quasi stationair) . 

b. de relaties bij aktief gedrag, dus die waarbij aktiepotentialen 

optreden. 

D. Door het neuron in 

a . zijn geheel 

b. alleen het soma 

c. alleen de dendrieten 

in de beschouwingen te betrekken. 

Hier zal alleen B(a) en C(a,b,c) ter sprake komen. 

In 1946 schrijven Hodgkin en Rushton (4) een artikel waarin zij de 

elektrisch konstante van de zenuwvezel van een schaaldier bepalen. 

Daartoe gebruiken zij een uitgeprepareerd axon (diameter 75~) van een 

zenuwvezel. Daarbij komen zij tot de volgende getallen: 

Rm 600-7000Q / cm2 
, Cm 1 ,3~F/cm

2 

, Ri 60Qcm. 

Wij zullen in het volgende steeds alleen maar over weerstanden en ca

paciteiten praten, over inductiviteit schrijvenHen R (4). 
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"But three axons with low membrane rasiatanoes showed effects which 

could be attributed either to inductance or to a small local response. 

The absence of induotive behaviour in axons with high membrane re

sistance does not prove the absence ~f an inductive element. Currents 

with a strength saveral times greater than threshold often produced 

o:x:illating potantials at the cathode." 

In 1947 komt L. de Nó (18) met een artikel waarin hij het overgangs

verschijnsel van spanning en stroom, voorafgaande aan de stationaire 

toestand, analytisch beschrijft. Het elektrisch analogon van zijn oi

lindrischvormig axon is een laddernetwerk van HC-componenten. 

In 1951 beschrijven Fatt en Katz (19) de potentiaal aan de eindplaat 

van een zenuwcel, die op een spiervezel eindigt. 

Van het axon komen we, via Hall (R4) 1958, bij de dendrieten. 

In 1959 stelt Hall (H5) een model voor een neuron op. Daarbij worden 

soma en dendrieten ge!dealiseerd. Van belang is de differentiaalver-

gelijking À~, 'J&V == V + T ~V 
d X.t. :Jf 

Voor de stationaire toestand worden dan diverse grootheden afgeleid 

als functie van de geometrische gegevens van de dendriet. Het bijzon

dere hiervan is het invoeren van de reflectieco~ffici~nt B (zie pag. 

436)en de verhoudingafaktor f. 
Door het invoeren van de faktor f wordt de invloed van het soma aan-

gegeven. 

dendrieteningangsgeleidbaarheid r =----------
soma-ingangsgeleidbaarheid 

Nemen we twee extreme waarden, f = 0 en f = co , dan correspondeert 

f = 0 met een neuron zonder dendrieten (pag. 509 R6) en 

f = oo met een neuron zonder soma (pag. 512 H6). 

Door deze definitie van f zou men kunnen denken dat aan het soma 

slechts de ohmse weerstand een rol speelt. 
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Het soma, indien in rekening gebracht, wordt steeds vervangen door de 

parallelschakeling van weerstand en capaciteit, resp. Rs en Cs. 

Voor f speelt alleen deze Rs een rol. 

Rall heeft in dit artikel ook de volgende formule afgeleid: 

3/,. .i/a J/a 
B1. à.o = B11.d11 + B12.d12 

In fig. 4a is aangegeven welke betekenis deze letters hebben. 

In het geval aan de vertakking geen reflectie plaatsvindt, gaat deze 

formule over in: 

In dit rapport komen we helaas niet aan vertakkingen toe. Wel is de 

weg open, omdat we een analytische uitdrukking voor een tapse dendriet 

hebben afgeleid. 

Van belang is fig . 5 (pag. 517, R6 ), zie fig. 4.b. We zullen deze 

figuur vaker vergelijken met die verkregen in hoof dstuk 7, om zodoende 

na te gaan of de tapsheid veel invloed heeft op de fasekarakteristiek. 

fig.4.b 

J 

\ 

40c 400c 4kc 40kc go• 

so· 

70° 

so· 

50° 

40° 

30° 

20° 

Jo· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
J0"2 O.J J.O JO 102 JO' I04 I0 5 Wt' 

Frc. 5: T he?retica l rela tion between p hasc shiit and irequency 11-hen a sinusoirlal 
current Is apphed a cross the soma membrane, for \! = o. 2 .5, 10, 25, so. 100. a nd z . 
~ero phase ang!e implies a ll'hole neuron impcda nee that is effecti,·eJ,· a pure rl' 
Sista nce; thc 90 value corresponrls to cffcctively pure capacitance. T hc (llT scale can 
be used f~r _any 't va lue, thc frequcncies at the top oi thc f1gure apply ll'ht>n 't is 4 
msec. T hls IS bascd u pon Eq. r 29 I. 
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Tot nu toe veronderstelde men wel dat dendrieten en axonen een bepaalde 

tapsheid zouden hebben, maar men hield er verder toch geen rekening mee. 

Rall leidt in (R7) een differentiaalvergelijking af, die geldt voor een 

tapsverlopende dendriet. Na invoeren van een nieuwe variabele z luidt 

deze differentiaalvergelijking : 

u"V K ê>V 
d zs + ;;z V + ~V 

JT 

waarbij: T- f/r. 

Door K = 0 te stellen, krijgen we de differentiaalvergelijking zoals 

die geldt voor een cilindrische dendriet. Rall stelt in het vervolg 

van zijn artikel K = 0 en werkt er verder niet meer mee. In hoofdstuk 6 

zullen we K J 0 stellen. 

In 1967 komt Lux (23) met experimenteel bepaalde grafieken, waarin de 

faseverschuiving tussen stroom en spanning is geschetst. Hij vergelijkt 

die met analytisch verkregen waarden, voor verschillende lengte van de 

dendriet en verschillende waarden voor f , zie abb. 3a-d pag. 245. 

Hierbij wordt verondersteld dat de dendrieten cilindrisch zijn en de 

afsluiting B = oo . 

Reflectie-invloeden door verandering der lengte van de dendriet komen 

in de fasekarakteristiek niet tot uiting, mogelijk is de frekwentie die 

werd toegepast bij dit experimentele werk te laag. In hoofdstuk 7 zul

len we zien dat de reflectie-invloeden er wel zijn. 

Naar aanleiding van het bovenstaande kunnen we ons afvragen of de toe

gepaste vereenvoudigingen toelaatbaar zijn. 

Mogelijk is het zo, dat de invloed van de reflectie die in elke tak 

optreedt, aan de ingang van die tak wel merkbaar is. Wanneer er echter 

meerdere takken aan het soma parallel zijn geschakeld, zullen de va

riaties aan de ingang, ten gevolge van de reflecties, totaal , niets op

leveren. De bijdragen der afzonderlijke takken zijn zodanig, dat de 

invloeden elkaar kompenseren. 

In 1968 vervangen Jacobson en Pollen (7) de hoofdstam van een piramide

cel door een weerstandsnetwerk, waarbi j de tapsheid van de stam wel in 

rekening wordt gebracht. Zie pag. 1352. 
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In 1969 komt Rall (R14) voor het schatten van de tijdkonstante en de 

elektrotonische lengte van de dendrieten met oplossingen van de diffe

rentiaalvergelijking, waarbij naast een oneindige lengte van de den

driet ook een eindige lengte wordt verondersteld. Hij beschouwt twee 

gevallen voor de afsluiting van de dendriet, "kil led" en "sealed" end. 

In 1970 komen Nelson en Lux (6) met een experimenteel en analytisch 

bepaalde fasekarakteristiek, zie pag. 68. De gemeten waarde klopt re

delijk goed met de berekende. 

Rudjord en Romnedvedt (20) wikkelen het uiteinde van twee Ia-vezels 

af. Daze uiteinden uitgestrekt in een platvlak, vertonen voor een deel 

het model dat ook bij dendrieten valt waar te nemen. Hun wiskundige af

leidingen hebben niet alleen betrekking op passieve takken (zenuwein

den), maar ook op aktieve takken. Zie fig. 4c en fig. 4d. 

bag 

fig.4.d 

chain 
~Groupio 
/ terminols 

The detailed sensory structure indicating the typical 
difference between the terminals coiled around the nuclear 

bag and the nuclear chain fibres 

Possive branches ~ 

I 

Idealized models of the sensory terminals, with a 
subcliviaion into active and passive branches 

In hetzelfde jaar komen Jack en Redman (22) met een analytische bereke

ning uitgevoerd aan een cilindrische kabelstructuur. Naar analogie van 

Rall gebruiken ze verschillende vormen van ingangsstromen en berekenen 

aan de hand daarvan de potentiaal op verschillende plaatsen langs de 

leiding (dendriet of axon). 
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Voor I (t) nemen ze: ~· ( ) 2 ( ) I t ~a .T.exp -a.T 

waarbij a willekeurig is. 

b. I(t)= ___ll___ 
De uiteinden van de leiding worden met verschillende inpedanties afge

sloten. De lengte L wordt ook gevarieerd. 

Ook het soma, vervangen door een geconcentreerd RC-netwerk, wordt in 

de berekeningen meegenomen. Helaas gebruiken zij geen sinusvormige in

gangssignalen. 

Over de tapsheid zegt Jack, pag. 342: 

"Other factors which have not been accounted for include the effects 

of branching in dendrites when the conditions for uniform cable re

presentation are not satisfied, tapering in dendritic branches, and 

spatial dispersion of synaptic knobs from a single afferent fibre." 

Dat wij de invloed der reflecties niet mogen verwaarlozen, wordt ook 

gedemonstreerd door een artikel van Van Rotterdam (21). 

De hoofdstam van een piramidecel wordt in acht compartimenten ver

deeld, soma inbegrepen. In één van de compartimenten wordt het signaal 

toegevoerd, in een ander het effect bekeken. Op pag. 25 zien we de in

vloed van de reflecties duidelijk weergegeven. Op pag. 8 komt hij tot 

de conclusie dat de voortplantingasnelheid van de verstoring bij 

r = 5 msec. is o. 2 m/sec. 

Alhoewel voorgaande resultaten steeds berekend zijn door eerst een 

analytische uitdrukking te vinden voor de grootheid die men wilde be

palen, en deze vervolgens, voor verschillende parameterwaarden, door 

de computer liet berekenen. 

A. van Rotterdam is direkt, uitgaande van de differentiaalvergelijking 

en de randvoorwaarden, begonnen met het simuleren op een computer. Men 

vindt de resultaten hiervan op pag. 26 e.v. terug. 

In hoofdstuk 8 zullen we verder op deze oplossingsmethode terugkomen. 

Uit het voorgaande moge blijken dat het vinden van een analytische uit

drukking voor een tapse dendriet nog niet aan de orde is geweest. 

Deze uitdrukking is nodig, wil men ook de vertakkingen bij de ber eke

ningen kunnen meenemen. 
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Ook zal worden nagegaan of de groei van de dendrieten in de fasekarak

teristiek valt waar te nemen. 

Dit kan van groot belang zijn als het zeer jonge (paar dagen oude neu

ronen, zie M. ten Hocpen (13)) neuron betreft, omdat dan de reflectie 

en het taps-zijn van de dendrieten een grote rol spelen. Men kan zich 

dan afvragen of voor zo'n stompje van een dendriet de differentiaal

vergelijking nog geldt. Met andere woorden, of we dan nog mogen spreken 

van een lange leiding waarvoor de diffusievergelijking geldt. 

In hoofdstuk 6 nemen we in 6.1 allereerst een cilindrische dendriet, 

waarbij deze opgevat wordt als te bestaan uit één leiding. We bepalen 

daarbij de verhouding van uitgangsspanning en ingangsspanning V(L) / 

V(O). Vervolgens passen we in 6.2 de compartimentenmethode toe. We gaan 

na uit hoeveel compartimenten zo'n leiding moet worden samengesteld om 

dezelfde spanningsverhouding te krijgen als in 6.1. 

Hebben we dit aantal vastgesteld, dan laten we de dendriet taps ver

lopen, 6.3, en noemen de uitkomst correct. 

In 6.4 gaan we weer uit van een tapse dendriet, maar nu opgevat als 

één segment. Met behulp van machtreekssubstitutie bepalen we weer de 

spanningsverhouding. De uitkomst uit 6.4 vergelijken we met die uit 

6.3. We nemen in 6.4 zoveel termen mee dat er stabiliteit optreedt in 

het vierde cijfer. Het verschil met 6.3 geeft ons een indruk van de 

fout die we maken. 

Het zal blijken dat deze, bij de voor de hand liggende steiltes van 

het oppervlak van de dendriet, vrij g ering is. 
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Hoofdstuk 5 MEMBRAANMODEL 

Alvorens een beschrijving te geven van het membraanmodel noemen we 

eerst de 7 veronderstellingen van Hall (R5) pag. 494, die ook in ons 

geval van toepassing zijn. 

1e. De elektrische eigenschappen van het membraan worden konstant ver

ondersteld over het hele oppervlak van soma en dendrieten. Alter

natieve veronderstellingen zijn mogelijk, maar deze veronderstel

ling vestigt de aandacht op de geometrische aspecten van het pro

bleem. 

2e. De elektrische potentiaal wordt konstant verondersteld over het 

hele externe oppervlak van het neuron. Dit komt overeen met de 

aanname van oo geleidbaarheid van het externe medium; zo'n aanname 

wordt gewoonlijk gemaakt voor axonen, geplaatst in een groot vo

lume van een geleidend medium. Van het gebruik van deze veronder

stelling kan aangetoond worden, dat zij verwaarloosbare fouten 

in de veronderstelling veroorzaakt. Kort gezegd komt dit, omdat 

van de gradi~nten van de elektrische potentiaal, die verwacht kun

nen worden in een extern medium van groot volume en van redelijke 

geleidbaarheid, kleiner zijn dan de overeenkomstige inwendige 

(axiale) potentiaalgradi~nt. 

3e. Elektrische potentiaal wordt konstant verondersteld over het inwen

dige oppervlak van het somamembraan. Met veronderstelling 2 houdt 

dit een uniform somamembraanpotentiaal in. In dit formele model 

daarom, is de vorm van het soma-oppervlak irrelevant, omdat het 

hele somamembraan eigenlijk een samengetrokken membraanimpedantie 

is. Zo'n samengetrokken impedantie vertegenwoordigt het gemeenschap

pelijk punt van oorsprong voor alle dendrietenstammen die tot het 

enkele neuron behoren. Dus moet oneindige geleidbaarheid binnen het 

soma worden verondersteld, als tenminste de stroom, toegevoerd aan 

het soma in de dendrieten konstant moet blijven. 

4e. De interoe potentiaal en stroom worden continu verondersteld in alle 

punten van de dendrietentak, en in de dendrietensomaverbindingen. 

Dit is een voor de hand liggende fysische eis, welke duidelijk ver

melding verdient in verband met de belangrijkheid daarvan in de ma-
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thematische behandeling. 

Se. De elektrische stroom binnen een cilindrische compartiment wordt 

verondersteld axiaal door een ohmse weerstand te vloeien, welke 

omgekeerd evenredig is met het oppervlak van de doorsnede. 

6e. De elektrische stroom door het membraan staat loodrecht op het 

membraanoppervlak. De membraanimpedantie bestaat uit een ohmse 

weerstand Rm parallel aan een capaciteit Cm. 

?e. Een elektromotorische kracht E staat in serie met Rm en is konstant 

voor het gehele membraan. In de stationaire toestand en afwezigheid 

van stroomdoorgang het elektrische potentiaalverschil Vm over het 

membraan een restwaarde heeft gelijk aan E. 

Een gedeelte van deze veronderstellingen is ook terug te vinden in (4) 

pag. 447· In verband met de theoretische en experimentele behandeling 

wordt ook nog verder uitgewijd over de toegepaste elektrodes en stro

men. 



5.2 Het membraan 

L 
fig.5.2.a 

. 
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- --- - ----------------

Zie (5) pag. 8 

De celwand van dendriet, axon en 

cellichaam bestaat uit twee lagen, 

zie fig. 5.2.a., een binnenste en 

een buitenste laag eiwitmoleculen 

(E), waartussen een dubbele rij mo

leculen van vetachtige stof, lipi-

den (1), ingesloten is. 

Tussen de eiwitmoleculen zijn complexen van enzymmoleculen ingebouwd. 

Sommige zijn nodig voor het transport door de membraan, andere voor 

oxydatieve processen. De myeline schede, die bij het axon aanwezig is, 

is in de tekening weggelaten. ,voA 

Het membraan is aan de binnenkant in kontakt met de intracellulaire 

ruimte en aan de buitenkant omgeven door de extracellulaire ruimte; 

zie fig. 5.2.b. Op plaatsen waar het membraan in kontakt treedt met 

een synaps is de structuur alleen fysisch anders, elektrisch zal bij 

konstant blijven van de synaptische aktiviteit, de elektrische invloe-

den ook konstant blijven. 

In navolgende beschouwingen 

zullen immers de actiepoten

tialen buiten beschouwing 

blijven en zal alleen van 

passieve geleiding sprake 

zijn. 

fig.5.2.c 
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Wanneer we een klein stukje van het membraan nemen, kunnen we het 

elektrisch gedrag door het netwerkje van fig. 5.2.c vervangen, zie 

Rall (R7) pag. 1074, zie daar ook de betekenis van de verschillende 

symbolen. 

Wanneer we echter de inhiberende en exciterende invloed der synapsen 

buiten beschouwing laten 

en ook de intracellulaire 

weerstand in onze beschou-

wing meenemen, rest nog 

fig. 5.2.d. 

fig.5. 2. d 

I? i 

Uit (2) van Rall (R7) pag. 1075 volgt 

dV 

Ve 

ImRm = RmCm -- + Vm - Er (zie ook formule 22 in dezelfde publikatie). 
dt 

Afl ei di né}: 

We nemen een klein stukje membraan, dan geldt 

zie fig. 5.2.e 

dVm Vm-Er 
im = ie + ir = cm -- + 

dt rm ~· 

cm 
Hierbij is cm = Cm x membraanoppervlak 

rm Rm I membraanoppervlak 

Vm Vi - Ve 

V = Vm - Er 

ri Ri.l. I doorsnede 1 = lengte van het stukje mem-

braan. 

Rm Rm dVm 
im = • Cm • membr.opp. - - + Vm- Er 

membr.opp. membr.opp. dt 

ImRm 
dV 

RmCm - + V 
dt 

waarbij Im = stroomdichtheid door het mem

braan. 
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5-3 Afleiding algemene differentiaal vergelijking 

We zullen nu uitgaan van een meer algemeen model voor een membraan. 

Immers, het is te verwachten, dat de dendrieten niet een mooie cilin

drische vorm zullen hebben, zodat eenvoudige differentaal vergelij

kingen op te stellen zijn. Wij zullen hiervoor een gedeelte van de 

afleiding van Rall (R7) pag. 1077 e.v. volgen. Daar waar Rall een 

nieuwe variabele z invoert, zullen we een andere weg inslaan. 

fig.5.3.a fig.5.J.b 

We zullen een dendrietentak nemen die niet de vorm van fig. 5.3.a 

heeft, daar de lengte van zo'n tak slechts een kleine afname van de 

diameter van de dendriet toelaat. Die verandering in diameter is dan 

zo gering. dat het niet valt te verwachten dat er grove fouten worden 

gemaakt indien we als model de tak met lengteL van fig. 5.3.b nemen. 

Wat er op de grens van de vertakking gebeurt valt buiten dit bestek, 

de vertakking zelf zal voorlopig niet aan de orde komen. 

Verder zullen we in het volgende steeds aannemen dat de stroom aan het 

eind van de tak nul is, dus "sealed end". Dit biedt het voordeel dat 

gemakkelijk veranderingen tijdens de groei (toename van L) kunnen wor

den bestudeerd. Tevens komen daarmee problemen aan de orde die ook bij 

het ontstaan van de dendriet (bijv. bij pasgeborene) een belangrijke 

rol spelen. We willen hiermee niet suggereren dat er in het levende 

organisme slechts cellen voorkomen waarvan het membraan aan het eind 

van de dendriet niet doorloopt. 

We maken nogmaals een schets van een dendriet, maar nu een dwarsdoor

snede, zie fig. 5.3.c en een rekenmodel. zie fig. 5.3.d. 
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Uit 3 en 4 volgt : Im = 
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h 
met r = r(x) = r u - - x 

L 

dA ds 
waarbij = 21Tr -

dx dx 

6 s 

lim -- = 
óx-o 6 x 

ds 

dx 

1 

V 2 21 
= -

1 
(r1 1-rn1) +1 

rAn"'V.i 
2 

dVi 211r dr] n r 
- + --. 

dx () x Ri u x Ri dx 

Rm d2 V 2h In de stationaire [::r r dV] Im Rm = r-
toestand geldt : 2Ri dx2 rL dx 

dVi dV 
--- = daar Ve en Er bij verandering van x konstant blijven. 
dx dx 

We voeren een konstante K1 in 

2Ri 

[ ::] 5 K1 = zodat voor Im Rm = geldt: 
Rm 

r 

[ 
d2 

V 2h dV ] 
6 Im Rm • - -

K1 dx
2 

rL dx 

Tot 6 komt Rall ook, zie formule 15 (R7) , alleen hij zal het geval be-

schouwen waarbij dV dV 
.. o. In het volgende zullen we ook J 0 nemen. 

dx dx 

7 Voorts geldt voor het stationaire geval [Im Rm = vj zie 1 0 
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Hoofdstuk 6 OPLOSSEN VAN DE DIFFERENTIAALVERGELIJKING VOOR EEN 

CILINDRISCHE EN TAPSE DENDRIET 

6. 1 Cilindrische dendriet oEgevat als één segment 

ds 
We gaan uit van 7 Im . Rm = V, en van 6 voor h = 0 en - = 1 

dx 
r d2 V 

6 Im . Rm 
K1 dx2 

r d2 V r ~Rm 
Uit 6 en 7 volgt dan: V= -

dx2 
Stel: - = -- = À2 

K1 K1 2Ri 

10 - - = 0 
Tot deze differentiaalvergelijking kan men ook 

op een andere wijze komen, zie (16). 

f) ----- }--
X::o 

OElossing van 10. 

dV d
2 

V 
Stel:V = exp(px) ~ p . exp ( px) ~ = p

2 
exp ( px) 

dx2 
dx 

ingevuld in 10 geeft p 1, 2 = ! 1/)1. als homogene oplossing~ 

11 V(x) = C exp(x/>..) + D exp(-x/.~ ) 

Als randvoorwaarde geldt: voor x=O V(O) = C + D 

I(O) =-C + D 

12 voor x=L V(L) =C exp(L/A )+D exp(-L/ >. ) 

13 rii(L) =-C exp(L/A)+D exp(-Lj.~) 

Uit 12 en 13 volgt: D 1/2 exp(L/A)(V(L) + À.ri.I(L)) 

C 1/2 exp(-L/A)(V(L) -~~i. I(L)) 

C enD ingevuld in 11 geeft : 

14 

v(o) 

V(x) 

v(o) 

V(L) Cosh(L/>. ) + ~ .ri.I(L) Sinh(L/>. ) 

Cosh ( (L-x) / À) + B Sinh ( (L-x) />. ) 

Cosh ( L/}. ) + B Si nh ( L/A ) 
waarbij 

Ari.I(L) 
~= 

V(L) 
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1fe zouden B=O nemen (Sealed end ) en slechts kijken naar de spanning 

a a.n het uiteinde van de dendriet , bij X=L.Als oplossing vinden we dan: 

V(L) 
15 

v(o) Cosh(L/~ ) 

Met formule 14 kunnen we grafieken construeren zoals die op. pag.498 

van Rall(R5) geschetst zijn. 

Als namelijk B=1 dan gaat 14 over in : 

V(x) 
16 --= 

V(O) 
exp (-x/>- ) zie curve a in fig. 6.1.b 

Als B=O dan gaat 14 over in: 

V(x ) Cosh((L- x)/;..) 
17 

v(o) Cosh ( L/ >- ) 
zie curve b,b1 in fig . 6 .1.b 

Als B= oo dan gaat 14 over in: 

18 
V(x) Sinh((L -x)/À) 

V( O) Sinh ( L/>. ) 

fig.6.1.b ~ t' V(O) 

b en c voor L/>. =0.5 
tl 

b1 en c1 voor L/>.=1 

zi e curve c,c1 in fig .ó.1.b 

"' - - -

---
4S / 

In tabel 1 zijn enkele spanningsverhoudingen berekend,spv=V(L)/V(O), 

voor verschillende waarden vanren L.In grafiek 1 is de spv uitgezet 

als functie van de specifieke membraanweerstand Rm voor een dendriet met 

een s traal van 2~ .Al s parameter is 1=50 ,1 00 ,1 50 , 200~ gebruikt. 

In grafiek 2 is de spv uitgezet als functi e van de s traal van de dendriet 

voor 4 waarden van de lengte van de dendriet.Hieruit blijkt dat verande

ring van de straal voor r < 10~ grote invloed heeft op de ui tgangsspanning. 

Uiteraard hangen L en r met elkaar samen, zowel in fysiologisch opzicht 

als door f ormul e 15 .Dendrieten met stralen groter dan 10~ komen bi jna niet 

voor.Fysisch geeft dit deel van de grafiek dan ook weinig informatie . Als 

vergelijkingsmateriaal ,om bijvoorbeeld bepaalde programma's te testen kan 

het echter zeker wel betekenis hebben . 
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6.2 Cilindrische dendriet opgevat als te bestaan uit een aantal com-

partimenten 

We nemen evenals in fig. 6.1.a een dendriet met lengteL en verdelen 
IV 

deze in een aantal compartimenten, zodanig dat L L i =L ,_, 

fig. 6.2.b 
ri 

Een nauwkeurige benadering voor de oplossing van ons probleem zal wor

den verkregen als het aantal compartimenten N tot oneindig zou gaan, 

waarbij de dikte van zo ' n compartiment Li naar nul gaat. 

Het produkt N 'X Li blijft dan eindig. 

Elk compartiment kan worden voorgesteld door een netwerk weergegeven 

in fig. 6. 2.b. We zeiden al reeds, dat alleen een laddernetwerk met 

een oneindig aantal compartimenten tot een exact resultaat, d.w.z. de 

oplossing van formule 15 zou weergeven. Praktisch is dit niet uit te 

voeren. Men moet niet vergeten dat de waarden van tabel 1 ook slechts 

benaderingen zijn. daar de exponent met een nauwkeurigheid van 10- 12 

door de computer wordt berekend. 

Het moge duidelijk zijn dat ook met een voldoend groot aantal comparti

menten een goed resultaat kan worden verkregen. 

Wanneer een compartiment een klein cilindertje is, geldt: 
Ri.Li Rm L 

ri 
2 

7'1 r11 
rm = 

2f7'r1 1.Li 
Li = 

N 

De capaciteit doet, omdat we slechts in de stationaire toestand kijken 

niet ter zake. 

VoorN compartimenten kan uit fig. 6.2.c worden afgeleid dat voor de 

spanningsverhouding geldt: 

V(L) V1 V2 V3 V4 VN 

19 ................... -
v(o ) V2 V3 V4 V5 V(O) 
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Voor fig. 6.2.a geldt als vervangend laddernetwerk fig. 6.2.c 
fig.6.2.c 

1'"17NJ ri[N-1.7 ril 1] 

IVPJ 

-------
~+{<) l"lr![l!} rm/ N-0 r m/N-J] v.I l"hr/•1 

In tabel 2 vindt men voor dezelfde dendrieten als in tabel spannings-

verhoudingen berekend volgens bovengenoemde methode. In de onderste rij 

van elke groep is de spanningsverhouding vermeld die door middel van 

formule 15 werd gevonden. 

Uit deze tabel blijkt duidelijk dat wanneer we een afwijking van 1~000 
toestaan, van de waarde, verkregen met behulp van formule 15, we kunnen 

volstaan met een aantal compartimenten gelijk aan 200. 
8 2 Alle berekeningen zijn uitgevoerd door voor Rm "' 900 10 J\. 1.1 en voor 

Ri = 50104 .../\. !.! te nemen. Als parameter zijn L 501.1 en L ... 200!.! ge-

nomen. 

In de grafieken 3, 4, 5, 6 zijn voor resp. r 11 c 15!.!, 10!.!, 51.1, 1!.! de 

spanningsverhoudingen uitgezet als funktie voor het aantal compartimen

ten. De getrokken krommen hebben betrekking op de cilindrische dendriet 

met een lengte van 200!.!. 

De streep-stip-lijn is de spanningsverhouding, verkregen met behulp 

van formule 15, en is uiteraard onafhankelijk van het aantal comparti

menten. 
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6.3 Tapse dendriet opgevat als te bestaan uit een aantal comparti-

menten 

We gaan analoog te werk als in fig. 6.2.a, maar nu niet voor een ci

lindrische doch voor een taps verlopende dendriet. 

fig.6.3.a 

-__ -~ e !>'_'_ Nu is r11 I r01 en h 

-- -*-* 
Li 

ri[NJ ri[N-tJ 
fig.i).3.b 

Nu is ri (1] I ri [2) I . . . . . . . .. . ri lN)} 

rm t1 Jl rm [2] I ............... rrn [NJ 
i (1) = 0 

V(1) V2 V3 V4 
20 

v(o) V3 V4 V5 

We berekenen voor het i e compartiment , 

ri [i] en rm [iJ . 

Rm Rm 

r 11 - rO 1 

VN 

V(O) 

21 rm [i1 
Tf ( r 1 i + rO i ) S mantel opp. 

waarbij s=V (1i)
2 

+ (r1i-r0i)
2 

We nemen van een stuk membraan ter lengte 1i een klein stukje ~. 
1.- R' 

Voor zo'n stukje !J.x geldt dat: ri liJ = j ---:--4- dx 
1fr 

0 

22 ri [i]= 
l.- Ri 

j-----r-1---:i:---r-O....,i,..--~a. d:x: 

0 
(r11 - 1 X; 

Ri.1i 

7T. ro i • r1 i 
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Wanneer we aannemen dat de berekening met behulp van deze compartimen

tenmethode correct is, en door vergelijking met de methode van par. 

6.1 is dit zo, mogen we aannemen dat deze methode ook juist is als we 

een tapse dendriet nemen. 

De uitkomsten van deze berekeningen zijn weergegeven in tabel 3 voor 

verschillende steiltes van het manteloppervlak. 

Gewaarschuwd moet worden voor de vergelijking der kolommen van L = 50~ 
met de kolom L = 200~. Er schuilt namelijk naast het korter zijn van 

de dendriet ook een sterkere helling in, welke factoren misleidend 

zouden kunnen zijn, daar de diameter aan het eind van de dendriet in 

beide gevallen dezelfde is. 

Wanneer we ons in 6.2 uitgesproken hebben over het aantal compartimen

ten dat nodig is om een voldoende nauwkeurige benadering te krijgen, 

is daarmee ook het aantal bepaald dat nodig is voor de tapse dendriet. 

Er zijn geen redenen nu aan te geven waarom dit niet zo is. 

In grafiek 3, 4, 5, 6 is voor resp. r 11 = 15, 10, 5, 1~, zie de streep

lijn, de spanningsverhouding uitgezet als funktie van het aantal com

partimenten. Onze conclusie hieruit is, dat naarmate de tapsheid groter 

wordt de spanningsverhouding afneemt. Dit is een conclusie~ correct 

is, maar het is maar de vraag of dergelijke grote tapsheden bij dendrie

ten voorkomen. Wanneer Rall in zijn artikel (R7) Ka 0 stelt, en een 

theorie opbouwt die betrekking heeft op cilindrische dendrietenbomen, 

is de benadering vrij goed omdat in de fysische situatie dendrieten 

slechts een geringe afname hebben in de diameter. Het is te verwachten 

dat dendrieten die aan een cellichaam ontstaan een steiler verloop kun

nen hebben in de diameter dan dendrieten die reeds volwassen zijn en 

waaraan reeds een dichotomische splitsing heeft plaatsgevonden. In de 

tabellen zijn daarom dan ook kortere en langere dendrieten met ge-

ringe tapsheid en steile tapsheid opgenomen, zodat interpolatie moge

lijk is. 

Opvallend is dat naarmate de straal van de dendriet kleiner wordt, de 

tapsheid bij langere dendrieten een belangrijker rol gaat spelen. Maar 

dat in de stationaire toestand een tapse dendriet duidelijk andere uit

komsten geeft dan een cilindrische is met deze wijze van berekenen en 

de diverse aannamen niet aan het licht gekomen. 
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6.4 Tapse dendriet opgevat als te bestaan uit één segment 

Nu bekend is hoe groot de spanningsverhouding aan het eind van een 

tapse dendriet is, kan men deze waarde gebruiken als vergelijkinga

waarde voor uitkomsten die op een andere wijze verkregen zijn. 

Het is eenvoudiger ook een analytische uitdrukking te vinden voor de 

oplossing van een differentiaalvergelijking zoals die geldt voor een 

tapse dendriet. 

Dit wordt nog belangrijker als er problemen aan de orde komen die ook 

experimenteel kunnen worden geverifieerd. 

Wiskundige oplossingen zullen in later hoofdstuk aan de orde komen, 

maar de experimenten vallen hierbuiten. 

fig.6.4.a 

t/1 

~o L ~~ 
------------~----------~ 

We gaan uit van formule 5 en 6 en stel l en ze aan elkaar gelijk. 

23 ~ [;) 

2 

V - ~ d V l = Cm. Rm. ";> V + V 

K1 "èJ x
2 

rL ~x "J vt 

met K1 = :~ C:J 
In de stationaire toestand geldt dan: 

d2 V dV 
24 (L.r11- h.x)-- 2h - L.K1.V 

dx
2 

dx 
0 

Maken we in 24 h=O dan verkrijgen we weer vergelijking 10. 

We lossen 24 op door maohtreekssubstitutie. 
- n / 00 n-1 Stel : V = ~ Un.x ====::;;. d V dx = 2:. n. Un.x ===:} ~ n(n-1 )Un.xn-2 

11: 0 h:t 

I ngevuld in 22 geeft dit: 

oo n-1 Ç ( ) n- 1 0= ,L n(n+1).r11.L.U 1.x - L. h .n n-1 .U x 
,,.,, n+ " ""2. n 

"" n-1 - n-1 -}: 2 . h.n.U .x - :2 L.K1.U 1.x 
"-=• n "=' n-

+ 

vaar • =1 geldt: 2.r11.L.u2 - 2h.U1 - L.K1 . U0 =0 
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Het is een tweede orde d.v.,dus kunnen we u
0 

en u
1 

vrij kiezen. 

1. K 1 • U O + 2h. U 
1 

U2 = = a.U0 + b.U1 waarbij a en b konstanten zijn die 
2r11. 1 

onafhankelijk zijn van u
0 

en u
1 

, a=K1/2r11 

Voor n~ 2 geldt als recurrente betrekking: 

25 u n+ 1 = 
K1 

r 1 1 • n • ( n+ 1 ) 
u 

n-1 

h 
+ -

r11. 1 
u 

n 

K1 h a 

en b=h/ r11.1 

Voor n=2 geldt: u
3
=-- u1 + U0 = -

3 
u1 + b(a.U

0 
+ u1) 

6r11 r11.1 

u
3

=a1.U0 + b1.U1 waarbij a1=a.b en b1=b.b + a/3 

Voor n=3,4, •...•..• j waarbij j afhankelijk is van het aantal termen dat 

men wil meenemen, zijn a. en b. eenvoudig te bepalen.Natuurlijk hangt j 
l l 

van de nauwkeurigheid af die men wil bereiken. 

26 n 2 3 n V= Unx =Uo + u1x + u2x + u
3

x + •••.••••...••.•••.. Unx 

27 V= U
0 

+ U1x + (a.U
0 

+ b.U1)x
2 

+ (a
1
u0 + b 1U

1
)x3 + (a2u0 + b2U1)x4+ ••• 

28 V= u
0

(1 + ax
2 

+ a 1x3 + a2x4 + ••• )+ u
1

(x + bx2 + b
1
x3 + b2x4 + ••.• ) 

We definiëren nu: 
2 3 E(x)= 1 + ax + a 1x 

F(x) = x + bx
2 

+ b
1
x3 

dE(x)/dx =dE(x) 

2 3 + . . . . en E ( 1) = 1 + aL + a 
1 
1 + 

+.... en F(L)= 1 + bL
2 

+ b
1
L3 + 

d ( dE(x)) /dx = ddE(x) enz. 

Uit 26 vol gt: 

29 dV/dx 

30 en l V/dx
2 

= 

U
0

dE(x) + U
1
dF(x) 

U
0

ddE(x) + U
1
ddF(x) 

2 rrr dV 
Zodat Ii(x) = -

31 

32 

Ri dx 

(
dAl-/ (di .L, 

Im(x)=- dx dxl/ 

I (x ) 

V(x) 

I m(x ) + Ii(x ) 

u0E(x ) + Ul(x) 

+ 
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Als randvoorwaarde geldt: 

33 Voor X=O l v(o )= uo 
34 r(o) doet niet ter zake hier 

35 Voor X=L { V(L) u0E(L) + u1F(L) 

36 I(L) 0 

I(L) = 0 zodat uit 31 volgt: 

+ :hdF(L~,u0[-~:}o1.dE(L) + r01.ddE(L) + 

1(al 2h )1 
- ~ dE(LJ 

Uit 37 kan u1 worden opgelost, en lvorden ingevuld in 35, zodat we vinden: 

( r01.ddE(L) - K2.dE(L)) 
u0E(L) + U0F (L) 

(K2.dF(L) - r01.ddF(L)) 
V(L) 

V(L) rO 1.ddE(L) - K2.dE(L) 
39 = E(L) - F(L) 

v(o) rO 1.ddF(L) - K2 dF(L) 

2h 

l::Jr01 waarbij K2 = - + 
L 

" :.L 

40 

Naarmate het aantal termen dat meegenomen wordt groter is , zal 39 een 

betere benadering zijn van de opl ossing. 

Wanneer we de grafieken 7,8, 9 en 10 bekijken zien we dat het aantal termen 

dat meegenomen moeten worden afhankelijk is van de steiltes van het opp. 

van de dendriet,lengte en s traal .Ook met deze oplossing wordt gedemonstreerd 

dat de spanningsverhouding afneemt naarmate het oppervlak van de dendriet 

steiler verloopt,bij bepaalde lengte van de dendriet. 

In grafi eknzien we dat het aantal termen dat meegenomen moet worden ,bij 

bepaalde verhouding van r11/r01 ,afhankelijk is van het aantal signi

ficante cijfers . 
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Opmerking 

Men moet met voorgaande berekende getallen omzichtig te werk gaan. De 

verkregen getallen zijn met een Algol-programma berekend op een ELX8 

computer. 

Omdat het schrijven van een goed programma een nogal tijdrovende bezig

heid is, vooral ook omdat de programma's voor een groot gedeelte door 

ons zelf getypt moeten worden, is er weinig aandacht besteed aan de 

programma's zelf. 

Tabel 3 leert ons het volgende. 

Op de eerste plaats is de berekende spanningsverhouding afhankelijk van 

het aantal compartimenten. Het aantal compartimenten moet toenemen 

naarmate de straal van de dendriet kleiner wordt. Dan ook treedt sta

biliteit in de uitkomst op. Door een nog groter aantal compartimenten 

te nemen zal de spanningeverhouding nog verder afnemen. 

Vergelijken we dezelfde dendriet met de getallen van tabel 4, dan zien 

we dat er wel stabiliteit in de uitkomst optreedt, maar de getallen 

0,812444 verkregen met machtreeks substi tutie en 0,812305 verschillen 

van elkaar. Dit verschil wordt nog groter als er nog meer compartimen

ten worden genomen. 

Wil men deze afwijkingen voorkomen, dan zullen de programma's getest 

moeten worden en zal de algoritme nauwkeurig moeten worden nagegaan. 

Gezien de vrij nauwkeurige resultaten van 6.2 vergeleken met 6.1 zou 

men de gevolgde procedure voor het berekenen van de uitgangsspanning 

als correct mogen beschouwen. Genoemde afwijkingen moeten dan gezoch t 

worden in 6.4. 
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Hoofdstuk 7 VERANDERINGEN VAN DE FASEHOEK TUSSEN INGMTGSSPANNING 

EN INGANGSSTROOM BIJ GEOMETRISCHE VERANDERINGEN VAN 

DE DENDRIET 

7.1 Sinusvormig ingangssignaal aangesloten aan oneindig lange dendriet 

------ -~ til= ro; 

fig. 7. 1. a 

L 

Aan de ingang van de dendriet wordt een sinusvormige spanning aangeslo

ten. De lengte L van de dendriet wordt oneindig verondersteld. 

We zullen de inschakelverschijnselen buiten beschouwing laten en slechts 

de situatie bekijken nadat deze zijn uitgestorven. 

Nu treedt naast de variabele x ook de tijd t op. 

We gaan uit van formule 1 en 6. 

"d V 
Im.Rm = Rm. Cm + V 

è) t 

6 
r t J ' V 

2h 

-~J Im.Rm 
=~ C> i 

omdat h=r11- r01 volgt: 
L ê)x 

r -;/ V 
Im.Rm met K1 2Ri/Rm daar ds/dx 

K1 7J x2 
41 

Door 41 aan 1 gelijk te stellen, volgt: 

·;} V () V g 42 À2 - T- - V 0 met en [ = Rm. Cm 
ox2 

À= 
è> t 2 R~ 

Als aan de ingang een sinusvormige spanning wordt aangesloten, zal na 

enige tijd ook aan de uitgang een sinusvormig signaal verschijnen. 

Ook de vloeiende stromen zullen sinusvormig gaan vari~ren, waarbij de 

responsen in het algemeen niet in fase met het ingangssignaal zullen 

zijn. We voeren een complexe grootheid in, V (x), en stellen: 



43 V(x,t) 

Dan gaat 42 over in: 

d
2 

V 

52 

44 
2 

dx 
- v ( 1 + jl1J.r ) 0 

We lossen 44 op zoals in 6. 1 is gebeurd. De konstante p = 
Oplossing van 44 wordt dan: 

+ j.w.r 

x 

45 [ Y = G •"x/> + H e -"x/; I waarbij 11 =V 1 + j.wl 

Als randvoorwaarden geldt: 

46 Voor X=Ü l V(O) = -j 

47 1.(0) = te bepalen 
48 Voor X=L \ V(L) niet ter zake 

49 1.(1) = 0 

Oplossing 45 laat zien dat de spanning V samengesteld is uit twee com

ponenten, waarvan het eerste deel correspondeert met een verschijnsel 

dat zich naar de bron toe beweegt, en dus het gevolg moet zijn van op

tredende reflecties, en het tweede deel dat zich van de bron af be

weegt. 

Als de dendriet oneindig lang is, kunnen er geen reflecties optreden 

en zal van 45 nog resteren de component exp (-!lx/À). 

We vinden dus!= H exp (-!lx/A). 
Voor de stroom in dè dendriet aan de ingang ld(O) geldt: 

50 

Im(x) 

ld(O) = Im(O) + Ii(O) 

Im(x)- (dA/dx)-
1
.(dli/dx) en li(x) -(~2 

/Ri)(-d!Jdx) 

li(x) = (rr/ /Ri)((ll·!!/A) exp(-!lx/;. )) 

- ( dA)-
1 
r 211r 

dx l R1 

dr (11•.!! 
dx À 
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-7 

( 2 17 r ( ds/dx)) ( 2 11 r ) - 1 daar d s / dx = 1 

51 .ld(O) 

.ld(O) = 

52 Id(O) 

H 
r11.1l 

Ri. À 

I! 
( - + 7T. r11 ) 

2 À 

j.r11.i-! 1-1 

_!(0) 

( - + 17'" .r11) 
Ri. A 2 A 

{ 

-j.r11.i-! 11 
re --- (-+ 11.r 11 

Ri. À 2À 

-j H ingevuld geeft : 

Wanneer metingen aan cellen worden uitgevoerd, zal, wanneer men een 

elektrode in het cellichaam prikt, naast de stroom in de dendriet ook 

een somastroom optreden. 

Daarmee vereenvoudigen we het probleem op twee punten: 

a. We nemen aan dat slechts één dendriet deel uitmaakt van een neuron, 

waarbij êên dendriet één dendrietenboom is. 

b. We vervangen het hele cellichaam door een RC-netwerk. 

Vereenvoudiging b ligt voor de hand, omdat de grillige structuur van 

het cellichaam moeilijk op een andere manier is te vatten. 

Andere onderzoekers, zie (6), vervangen het cellichaam van het neuron 

uitsluitend door een ohmse weerstand. 

Wij zullen hier in onze theoretische berekening ook een neuron met ca

paciteit en ohmse weerstand voor het cellichaam beschouwen, en trach

ten hieruit enige conclusies te trekken. 

Vereenvoudiging a zal niet worden geverifieerd, al zou dit wel aanbeve

ling verdienen. Wel kunnen we zeggen, dat wanneer het aantal dendrieten 

dat vanuit het cellichaam ontspruit toeneemt, ook de totale dendrieten

stroom toeneemt. Bij benadering zou men dat lineair mogen veronderstel

len, zodat bij eenzelfde dendrieteningangsimpedantie de stroom bij n 

dendrieten ook n maal de stroom van één enkele dendrietenboom bedraagt. 

Doch dit is niet te verwachten. Weliswaar zullen reflectie-invloeden 

van de dendrieten door het oneindig lang zijn van de dendrieten achter

wege blijven, maar door het toenemen van het aantal dendrieten op het 
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cellichaam zal het effectieve oppervlak, dit is het oppervlak dat wer

kelijk deel uitmaakt van het cellichaam, kleiner worden, en daardoor 

zullen capaciteit en weerstand van het vervangende elektrische netwerk 

veranderen. 

We zullen de verschillende mogelijkheden om tot een vervanging te ko

men in onderstaande achter elkaar zetten. 

fig.7.1.a fig.7.1.b 

We veronderstellen dat aan het cellichaam maar één dendriet ontspruit. 

De lengte 1 van deze tak kan alle waarden hebben. In 7.1 wordt 1 on

eindig verondersteld. Afsluiting B = 0. 

Het elektrisch gedrag van het cellichaam kunnen we door I, II, III 

vervangen gedacht denken. 

r. Er is geen cellichaam aanwezig. 

Dit komt overeen met f= co 

fig.7.1.c 

II. Er is wel een cellichaam aanwezig. 

Dit komt overeen met O<f<oo 
fig.7.1.d 

III. Er is geen dendriet aanwezig. 

Dit komt overeen met f::: 0 

fig.7.1.e 

-3--
8:::0 

1. 

~=0 

In 7.1 zullen we, door het oneindig lang zijn van de dendriet, geen re

flecties behoeven te verwachten. We kunnen II nog voor diverse waarden 

van Ri, en dus voor waarden van f uitrekenen. 
Bij alle berekeningen is het soma-oppervlak 10

4 /. 
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In grafiek 12 vinden we stroom en spanning uitgezet als functie van de 

tijd, voor één periode van het ingangssignaal, voor twee waarden van 

u_1, nl. voor w = 1d en u;= 106• Doordat L = oD , zijn er geen reflecties. 

De ingangsstroom heeft dan ook dezelfde sinusvorm als de spanning aan 

de ingang. In de grafieken 12, 13, 14 is deze spanning door een getrok

ken lijn aangegeven. De maximale faseverschuiving bedraagt 45 ° . 

Grafiek 13 wijkt af van die van I, II, III. Daar wordt het soma alleen 

vervangen door een weerstand. Maximale faseverschuiving is weer 45•. 

Grafiek 14 toont voor twee waarden van w de ingangsstroom als functie 

van de tijd t. We zien dat, door de aanwezigheid van het soma, de ma-
o 

ximale faseverdraaiing oploopt tot 90 • 
6 0 

Voor w = 10, • 80 • 

We zullen in het volgende varder van deze methode afwijken en alleen 

nog maar de fasekarakteristiek tekenen als functie van w. 

In grafiek 15 vinden we bovenstaande mogelijkheden I, II a, b, c, III, 

aangegeven. Uitgezet is de fasehoek tussen ingangsspanning en ingangs

stroom als functie van w • 

II a voor Ri = 50104Jl ll, IIb voor Ri=5.103Qil,IIc voor Ri=10
2

Qil• 

I: f =oo (aJJeen dendriet) 

53 { 

-j.r11.1l ll 
}D = arg (- + 

Ri. À 2 À 

180 0 

+ 90 1T. r11) } . 
I T • 

.L . o <f<oo soma + dendriet) 

{

-j.r11.1l ll j.104 
'f = arg ( - + '7T.r11 )-- ( 1 

Ri . À 2À Rm 

l 180 
+ j.w.Cm.Rm)J · rr + 

• 
90 54 

III ; f = 0 ( alleen soma ) 

55 {

-j.104 
fJ = arg ( 

Rm 
} 

180 0 

1 + j • w. Rm. Cm) · ""'1f + 90 

Kromme IIII in grafiek 15 geeft de fasekarakteristiek weer van een 

RC-netwerk. Wanneer we een nog hogere tu zouden nemen , bereiken we van 

uit IIa,b,c de fasehoek 9Ö .Deze grafiek stemt goed overeen met die van 

fig.5 pag.517(R6). In de volgende paragraaf , zullen we aannemen dat de 

lengte L niet oneindig is,door 1=10
8

1-l te maken zien we dat de benadering 

vrij goed is. 







8 A4 210x297 mm 
MADE IN GERMANY 
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7.2 Sinusvormig ingangssignaal, aangesloten aan cilindrische dendriet 

met lengte L 

f'lt= ro; 

We zullen ook nu weer de inschakelverschijnselen buiten beschouwing 

laten. Door de beperking die er aan L wordt opgelegd zullen er aan 

het uiteinde van de dendriet reflecties optreden. 

Als oplossing vonden we in 45 V = a e!lXÁ + H e -!lx/>. 

waarbij !l= \)1 + j.w.T 

Alle stromen en spanningen zijn complex. 

V(x,t) = re { V(x) 

!i(x) 

2 

- 71,r ( Q. !l 

Ri À 

l!_·!l I) - - e-!lx;,>. 
À 

Im(x) (
dA)-1 [-rr.r2 

=-- - ( 
X2 

dx Ri 

2 

!· ~·) 
2 

- 1!.~ !1 ) r11 ( G. ~ 11. r11 
( ~!l 56 .!_d(O)= + - --

2Ri >.,2 )..2 Ri 

Id (1)=0 bij een " seal ed end "(B=O), zodat: 

57 

2 

- 7f.r11 (a. !l 

Ri À 

58 Uit 57 volgt: 
2 7T. r11. À + !l 2 L/ 

G=H ( ) e- !l• À 

2 7r. r11 • .>. - !l 

59 !(O) = a+ H = -j 58 ingevuld in 59 geeft: 

daar dr/dx =0 

z1 2 11'. r11 • .>. + !l 

-j Waarbij 
z2 2 1T. r 1'1 • À - !l 
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60 is dan 

{ 

. 11 jwt 
-J.r e 

Id ( 0) =re Ri. À 

We kunnen hiermee dezelfde berekeningen uitvoeren zoals in 7.1. onder 

I,II,III is vermeld.In dat geval zullen we ook de somastroom in onze 

beschouwingen moeten betrekken. 

Voor de 3 gevallen 

f = co (alleen een 

'f = arg l ( zie 6f:!. 

geldt dan: 

dendriet). 

)}·( 18o/1r ) 
11 

+ 90 
In grafiek 16 vinden we dit uitgewerkt voor enkele waarden van L, nl. 

8 
voor L = 50~,100~,200~ en 10 ~· 

8 Het is te verwachten dat bij kleinere lengte dan 10 ~ we de asymptotische 

waarde van L is oneindig bereiken.Anderzijds is het te begrijpen dat door 

]} 

L steeds kleiner te laten worden, we uiteindelijk een grafiek krijgen waar

van de fasehoek steeds een grotere topwaarde aanneemt.In het algemeen kun

nen we zeggen dat de invloed van de reflecties voor kleine (groeiende ) 

dendrieten groter is.Tenminste indien we met êên dendriet te maken hebben. 

o<f<oo ( soma + dendriet ) 

'f = arg {( zie 6o 1 + j .w.Rm.Cm ) } 180 

7( 
• + 90 

In grafiek 17 is de fasehoek weer geschetst voor enkele waarden van L. 

Bij het oneindig lang worden van de dendriet krijgen we fig .1 5a voor 

Ri = 50.104 Q~ . 
Laten we L steeds kleiner worden , dan bijft alleen het soma over. 

Bij 1=50~ wijkt deze al niet meer zoveel van het aymptotische geval f = 0 

af .De ze grafiek ( f = 0 ) is in grafiek 17 gestippeld. 

Conclusie hieruit is dat de reflectie-invloeden bij aanwezigheid van een 

soma veel geringer is.Bij het langer worden van de dendriet treedt er 

een afname van de fasehoek op • 

f = 0 ( alleen soma ) zie 55 · 
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7.3 Sinusvormig ingangssignaal, aangesloten aan tapse dendriet met 

lengte L 

fig.J.3.a 

r11J rO 1 

Ook nu worden de inschakelverschijnselen buiten beschouwing gelaten. 

Doordat de dendriet bepaalde lengte L heeft, zullen er reflecties op

treden; (B = 0). 

We kunnen nu niet meer voorgaande oplossingsmethode toepassen, maar we 

zullen gebruik moeten maken van de substitutiemethode die ook in 6.4 
is toegepast. 

Nu zullen we in afwijking van 6.4 werken met complexe grootheden. 

16 Im. Rm =(r. ~) ( ds -) 1 [ -;)2: 
2R1 dx ~ x 

() V d J + - - ( ln r
2 

) 

~ x dx 

"d V h 
23 Im.Rm V + Rm. Cm- r = r11 - - x 

ê) t L 

Stel: V(x,t) re { !(x) ejwt} dan 

in: !( 1 + jw r ) (: ) (:i) -- + 
2 (::J r :~J 

lv dV 
L.r - -2h. 

2 
dx dx 

61 ( 1 + 

We voeren een nieuwe variabele in 

62 
d

2 
V 

(L. r11 - h . x) --=- -
dx

2 

00 

Stel: V= ~ ~ xn 
n .:o 

dV 
2h. - - L.K3. V 

dx 
= 0 

K3 is complex, zodat in analogie met 6.4 wordt: 

ca= K3/2r11 en eb= h/r11.L 

'[ = Rm. Cm 

gaat 16 met 23 over 

;> 
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Met behulp van de recurrente betrekking vinden we ook ca1,ca2, •••• 

cb1,cb2,cb3, •••....•••• 

Voor de complexe getallen ! en ! geldt dan : 

( ) 
2 3 4 ! x= 1+cax +2ca1x + 3a2x + •• ( 

2 3 4 
E L) = 1 + caL2+ ca 11 3 ca2L + •••• 

F(x)= x+ cbx + cb1x + •••• E(L)= L + cbL + cb1L + ••.•• 

d!(x)= 2cax + 3ca1x
2
+ 4ca2x3+ ••• 

d!(x)= 1 + 2cbx + 3cb1x
2 

+ 4cb2x3 

dd!(x)= 2ca + 6ca1x + 12 2 ca2x + ••• 

+ ••• 

ddF(x)= 2cb + 6cb1x + 12 
2 cb2x + •••• 

d!(L)= 

dF(L)= 

enz. 

2 
rr.r 

l_m(x)= -c:r ( dl:~x)) l_i(x)= 

63 

Met de 

64 

65 

volgt 

66 

2 
1T;r 

l_(x) =- - ( Q,.,d!(x) + :g-_1 d~(x) ) 
Ri ---..J 

randvoorwaarden 

1.(1) = 0 

_I(O) =-j= !Ia 
dan: 

67 Stel:U1 = K4.!Io 

Uit 66 en 67 volgt K4. 

Ri 

enz. 

enz. 

(: ) 

Waar het om gaat is de relatie tussen ingangsstroom en ingangsspanning. 

68 
- j [ h r 11. ca] 

1.(0)= - K4( -1T.r1 1
2 

+ r11.cb.dsx- --) + 
Ri L.dsx dsx 

waarbij : dsx = ----
L 
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We beschouwen 2 gevallen. 

I ( = oo (alleen dendriet). 

h 
0 

69 'f = arg{ 2 K4(- 1T. r11
2 

+ r11. cb.dsx - ) + 
r11.ca J 180 

-- + 90 
Ri L.dsx dsx 7{ 

In grafiek 18 zijn de resultaten uitgezet.Daarbij wordt de lengteL ge

varieerd.De tapsbeid blijft konstant • 

We zien dan dat bij hogere frakwenties 5.103 de faseverschuiving toe

neemt.Dit zou een correctie betekenen op de berekning van Rall,zie ook 

Nelson en Lux (6) fig. 10A pag.68. 

Bij w = 104 wijkt de fasekarakteristiek (experimenteel bepaald )af van 

de theoretisch berekende. 

Bij lage frekwentie treedt er geen correctie op. 

II 

10 

( soma+ dendriet ). 

Rm 

h r 11.ca] 
r11. cb.dsx - ---) + + 

L.dsx dsx 

0 

} 

180 
( 1 + j. w. Rm. Cm) ff + 90 

In grafiek 19 zien we dat de bijdrage van de faseverschuiving kleiner 

wordt als ook het soma in de berekening wordt meegenomen.Derhalve blijft 

een verbetering bestaan in de fasekarakteristiek, indi en de dendriet 

tapsar verloopt.We gaan er dan vanuit dat de door Nel s on en Lux experimen

teel bepaalde grafiek correct is. 

In grafiek 20 is de groei van een dendriet gesimuleerd.Toename van de 

lengte, geeft een afname van de fasehoek in de omgeving van W= 2.104 . 
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Onze conclusie is: 

a Groei van de dendriet geeft afname van de fasehoek , bij hogere 

frekwenties. 

b Een grotere steilte Tan het oppervlak van de dendriet, bij de

zelfde lengte 1, geeft een toename van de fasehoek bij hogere 

frekwenties. 

c De faseverschuiving bij alleen dendrieten is bij bepaalde frakwen

ties , tengevolge van de reflecties aan het uiteinde van de den

driet , niet te verwaarlozen. 
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Roodstuk 8 

Tot slot enkele opmerkingen. 

In voorgaande berekeningen werd aangenomen dat het oppervlak van 
het soma 104: bedraagt.Het zou goed zijn in de programma ~ s deze 
eens met een factor 10 te vergroten of te verklei nen. 

Het heeft weinig zin voorgaande resultaten te testen met een of ander 
laddernetwerk.De tolerantie van de elementen is te groot • 
Wel zou het misschien verstandig zijn de D.V. op een andere manier op 
te lossen, zoals dit ook gedaan is door A.van Rotterdam. 

In het voorgaande is niet gepraat over de kleine verdikkingen die op 
de dendrieten kunnen voorkomen , hun invloed is in dit bestek dan ook 
niet besproken. 
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TABEL 1 

Berekende waarden van de spanningsTerhouding met behulp Tan formule 15. 

L Rm=900. 10 8 Rrn= 1 8oo. 1 o 8 Rrn=2700. 10 8 Rm=3600.10 
r11=15!l r11=151l r11=15tt r11·15tt 

50 0,999537 0,999537 0,999691 0,999768 
100 0' •• 6308 0, •• 8151 0' •• 8767 0' ••• 07 5 
150 0, •• 1724 0, •• 5848 0, •• 7229 0, •• 7920 
200 0,.85366 0, •• 2638 0, •• 5082 0' •• 6308 

r11=12~J. r11=121l r11=121l r11=121l 
50 0,998844 0,999422 0,999614 0,999711 
100 0, •• 5388 o, •• 7690 0, •• 8459 0, •• 8844 
150 0,.89673 0, •• 4814 0, •• 6538 0, •• 7401 
200 0, •• 1763 o, •• o812 0, •• 3859 0, •• 5388 

r11=10fl r11= 10f1 r11=10f1 r11=10fl 
50 0,998613 0,999306 0,999537 0,999653 
100 o, •• 4470 0, •• 7229 o, •• 8151 0' •• 8613 
150 0,.87629 0, •• 3782 0, •• 5848 0, •• 6883 
200 0,.78182 0,.88991 0, •• 2638 0, •• 4470 

r11=8tt r11=8fl r11=8fl r11 =8fl 
50 0,998266 0,999133 0,999422 0,999566 
100 0, •• 3095 0, •• 6538 0, •• 7690 0, •• 8266 
150 0,.84576 0, •• 2238 0, •• 4814 0, •• 6106 
200 0,.72851 0,.86270 0, •• 0812 0, •• 3095 

r11=5fl r11=5!l r11=5!l r11=51l 
50 0,997229 0,998613 0,999075 0,999306 
100 0,.88991 o, .• 4470 0, •• 6308 0, •• 7229 
150 0,.75510 0'. 87629 0, •. 1724 0, •• 3782 
200 0,.57144 0,.78182 0,.85366 0,.88991 

r11=3fl r11=3fl r11=3fl r11 =3~ 
50 0,995388 0,997690 0,998459 0,99 844 
100 0,.81763 0, •. 0812 0, .. 3859 0, .• 5388 
150 0,.59733 0,.79522 0,.86270 0,.89673 
200 0,.30238 0,.64073 0,.75807 0,.81763 

r11=2iJ. r11=2~ r11=2fl r11=2f1 
50 0,993095 0,99 538 0,997690 0,998266 
100 0,.72851 0,.86270 0, •• 0812 0, •• 3095 
150 0,.40598 0,.69544 0,.79522 0,.84576 
200 0,898324 o,. 46905 o, .64073 0,.72851 

r11""1~ r11==1!l r11=1iJ. r11=1~ 
50 0,98 270 0,993095 0,995388 0,99 538 
100 0,.46905 0,.72851 0,.81763 0,.86270 
150 0,886819 0,.40598 o,.Y?733 0,.69544 
200 0,812628 0,898324 0,.30238 0,.46905 
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TABEL 2 

Barrekende waarden van de span~ingsverhouding , met behulp van de com
partimententheorie.Rm = 900.10 Q11

1 
en Ri = 50.104 Q11· 

Lengte van de dendriet L=5011 

Aantal compartimenten Straal van de dendriet 

2 
3 
4 
8 
20 
80 
200 
1000 

m.b.v. form.15 

2 
3 
4 
8 
20 
80 
200 
1000 

m.b.v. form.15 

2 
3 
4 
8 
20 
80 
200 
1000 

m. b.v.form. 15 

2 
3 
4 
8 
20 
80 
200 
1000 

m.b.v.:f'orm.15 

r11 = 15tt 

0,999537 
0' ••• 383 
0 ' ••• 306 
0' ••• 190 
0, ••. 121 
0' ••• 086 
0' ••• 079 
0' •••. 7 6 

0' •••• 75 

r11 = 1011 

0,999306 
0' ••• 075 
0' •• 8959 
0' ••. 7 86 
0, ••• 682 
o, •••• 3o 
0' •••• 19 
0' •••• 14 

0' .••• 13 

r11 = 511 

0,998613 
0, ••• 151 
0' •• 7920 
0' ••• 57 4 
0' ••• 367 
0, ••• 263 
0' •••• 42 
0' •••• 31 

0 ' •••• 29 

r11 = 1e 

0,993103 
0, •• 0816 
0'. 89676 
0' •• 7970 
0, •• 6949 
0' ••• 440 
0' ••• 338 
0 ' ••• 284 

0' ••• 270 

L=20011 

Straal van de dendriet 
r11 - 15!.\ 

0,992647 
0, •• 0209 
o ,. 88994 
o, .. 7176 
0, •• 6089 
0, •• 5547 
0' ••• 438 
0' ••• 380 

o, ••• 366 

r11 = 1011 

0 '989011 
0, •• 5378 
0, •• 3570 
o, •• o868 
0 ,.79254 
o, •• 8450 
0, ••• 289 
0' ••• 203 

0' ••• 182 

r11 = 5!+ 

0,978261 
0 , •• 1131 
0' . 67 597 
0 ' •• 234 1 
0,.59215 
o, •• 7661 
0' ••• 251 
0' ••• 185 

0' ••• 144 

r11 = 111 

0,900000 
0,869122 
0' . 54303 
0, .32923 
0,.20612 
0 ,.14607 
0, •• 34 18 
0' •• 27 86 

0, •• 2628 
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TABEL 3 

Berekende waarden van de spanningsverhouding met behulp van de com
partimententheorie. Rm = 900.108 Q·/ en Ri = 50.104 Qfl 

Lengte van de dendriet ! L=50fl 
~an~~l t' o Straal aan begin en eind 
com~-~ar ~men ~n 15f.l r01 1211 r11 15f.l r01-1 fl 

2 0,999562 0,999730 
3 0, ••• 405 0, ••• 583 
4 0, ••• 324 0, ••• 490 
8 0, ••• 200 0, ••• 310 
20 0 ' ••• 1 2 4 0' ••• 
8o o, ••• o86 0, ••• 073 
200 0, ••• 078 0, ••• 052 
1000 0, •••• 74 0, •••• 42 

m.b.T.form.15 0, •••• 75 0, •••• 75 
van tabel2 0, •••• 76 0, •••• 76 

2 
3 
4 
8 
20 
80 
200 
1000 

m.b.v.form.1~ 
van tabel2 

2 
3 
4 
8 
20 
80 
200 
1000 

m.b.v.form15 
van tabel 2 

2 
3 
4 
8 
20 
80 
200 
1000 

m. b.T.form1~ 
van tabel 2 

ir11=10fl r01=8fl 
0,999344 
0' ••• 109 
0, •• 8989 
0, ••• 802 
0, ••• 688 
0'. . • 31 
0' •••• 19 
0' •••• 13 
0' •••• 13 
0' •••• 14 

r11=5f.l r01=4fl 
0,998688 
0' ••• 220 
0, •• 7979 
0' ••• 608 
o, ••• 381 
0, ••• 266 
0' •••• 43 
0' •••• 31 
0' •.•• 29 
0' •••• 31 

r 11= 1 fl rO 1 =0,8 fl 
0,993484 
0, •• 1158 
0,.89965 
0, •• 8138 
0, •• 7021 
0, •• 6456 
0, ••• 343 
0' ••• 282 
0' ••• 270 
0, ••• 284 

r11=10f.l r01=1fl 
0,999583 
0, ••• 362 
0' ••• 223 
0, •• 8960 
o, 
0' ••• 634 
0' •••• os 
0, ••• 594 
o, ••• 613 
0, ••• 614 

r11=5f.!r01=0,4!l 
0,999200 
0' ••• 770 
0, ••• 498 
o, .. 7977 
o, 
0' ••• 309 
0' ••• 254 
0, ••• 223 
0, ••• 229 
0' ••• 231 

r11 = 1 fl rO 1=0.0811 
0,996028 
0, •• 3901 
0, •• 2556 
0'. 89984 
o,. 
0, •• 6670 
0, ••• 428 
0, ••• 281 
0' ••• 270 
0, ••• 284 

van de dendriet. 
r11-1511 r01-12fl 

0,993052 
0, •• 0575 
0,.89301 
0, •• 7354 
0, •• 6164 
0, •• 5562 
0, ••• 442 
o, •• -377 
0, ••• 366 
0' ••• 380 

r11=10!l r01=8!l 
0,989614 
0, •• 5918 
o, •• 4025 
0, •• 1132 
0,.79365 
o, ••• 472 
0, ••• 293 
0' ••• 198 
0' ••• 182 
0, ••• 203 

r11=511 r01=411 
0 '979443 
0, •• 2181 
0'. 68480 
0, •• 2844 
0,.59419 
o, •• 7693 
0' ••• 347 
0' ••• 162 
0' ••• 144 
0' ••• 185 

r 11= 111 rO 1=0,8 11 
0,905028 
0,873356 
0,.57716 
0,.34631 
0,.21050 
0,.14348 
0, •• 3015 
0, •• 2305 
0 ••• 2628 
o, •• 2786 

r11=1511 r01-111 

0,995840 
0, •• 3596 
0, •• 2170 
0'. 89417 
0, •• 7192 
0, •• 5814 
0, ••• 510 
0' ••• 344 
0, ••• 366 
0' ••• 380 

r11=10!l r01=1fl 
o, 993471 
0, •• 0020 
0,.87862 
0, •• 3795 
0, •• 0644 
o, .78775 
0' ••• 37 5 
0' ••• 157 
0' ••• 182 
0, ••• 203 

r11=511 r01=0,4fl 
0,987400 
0, •• 0696 
0,.76479 
0,.68457 
0, •• 2126 
0,.58299 
0, •• 7465 
0, ••• 012 
0' ••• 144 
0' ••• 185 

r11 = 111 rO 1 =0,08fl 
0,940038 
o, .09326 
0,890508 
0,.55798 
0,.29382 
0,.13823 
0, •• 0476 
o,.o8656 
o,.l2628 
0'. 127 86 
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TABEL 4 

Berekende spanningsverhoedin~ met behulp van machtreekssubstitutie,voor 
tapse dendriet. Rm=900. roB Qll , Ri=50.104 Ql-1

2
• 

Lengte van de dendriet! 

Aantal termen 
Tan de reeks 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
10 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Straal aan begin en eind van 
r11=15 ll r01=12 ll 

0,99?338 
o, ••• 147 
0' ••• 07 3 
0' ••• 07 8 
0' •••• 75 
o, ..... 4 
0' •... ~ . 
0' ..... . 
0' ..•..• 

r11=101l r01=81l 

0,999008 
o, •• 8723 
0, ••• 641 
0, •••• 20 
0' •••• 14 
0' ... .. 3 
0' .. ... . 
0' .... . . 
0' . .... . 

r11=5!l r01=4!l 

0,998018 
0, •• 7451 
0, ••• 290 
0' •••• 47 
0' •••• 3 6 
0' .. ... 3 
0' ••••• 2 
0' .•. ... 
0' . .... . 
0' .. ... . 

r11=1!l r01=0.8!l 

0,990147 
o,. 87 458 
0, •• 6664 
0, ••• 448 
o, ••• 393 
0, •••• 79 
0' •••• 7 6 
0' ..... 5 
0' ..... . 
0' . .... . 
0' ..... . 

L.200!l 

de dendriet. 
r11=15 ll r01=1 2!l 

0,989418 
0, •• 6535 
0, •• 5677 
0, ••• 443 
0, ••• 382 
o, •••. 68 
0' ..... 4 
0' •.... 3 
0' ..... . 

r11=10!l r01=81l 

0,9841 29 
0,.79936 
0, •• 8656 
0, ••• 301 
0, ••• 208 
0' ••• 185 
o, •.••. o 
0' •••• 7 8 
0' .. ... . 

r11=5 fl rO 1=4 fl 

0,968264 
o, •• o662 
0,.511121 
0, •• 7393 
0' ••• 198 
0, •••• 49 
0, •••• 37 
0' •••• 34 
0' . .... 3 
0' ••. ... 

r11~11-1 r01=0.8!l 

0,841540 
0' . 31 140 
0,.17?119 
0, •• 4141 
0, •• 2925 
0' ••• 57 4 
0' ••• 477 
0' •••• 52 
0' •••. 46 
0' .. ... 4 
0' . .•... 


