
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Schatting van de zuurstofverzadigingsgraad van bloed en de fractie bloed in de huid d.m.v.
een onbloedige spectrale meetmethode

Verstraelen, F.A.M.T.; van Uden, J.C.M.

Award date:
1973

Link to publication

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

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/07891e8c-2de5-41fc-8806-a9ebebd6810d


Afdeling der Natuurkunde 

Technische Hogeschool 

Eindhoven 

Groep Meten en Regelen (Med, Electrotechn.) 

Schatting van de zuurstofverzadigings

graad van bloed en de fractie bloed in de 

huid d.m.v. een onbloedige spectrale meet

methode. 

F.A.~!.T.Verstraelen J.C.M.van Uden 

Rapport van het afstudeerwerk. 

uitgevoerd van december 1971 t/m januari 1973 

in opdracht van Prof. Lr. ll. Bekkering 

onder leiding van Drs. :1. Stapper. 



Errata 

Blz. 

10 vergl. (1) moet zijn 

14 

14 

18 

in formule (18) en form. (19)(blzo 15) moet elke 7 voorzien 

worden van een accent. 

regel 4 van onder wordt:~.eis het mogelijk formule ( 8), van ••• 

laatste regel wordt: 'b = E\-. Cahs Ec Cabs 

cl, I< =- k 

22 regel 8 wordt; ••• zodanig dat bijSom de aanschijnende waist ••• -
51 bovenaan blz.: t :,~o als c =0 

0 

5=1 als. c~-,=o 

midden blz.: onQ- iJ E C\î -+ (E.,ét- 1)- EJ~~)) (~ 
-

ot{>- 2 ) E~0?.) 
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' 

Samenvatting. 

Ter bepaling van de zuurstofgraad van bloed in vitro d.m.v. reflectie 

en transmissiemetingen van licht zijn in het v~rleden reeds vergelijkingen 

afgeleid. 

Nadat deze afleidingen gegeven zijn, wordt nader ingegaan op vergelijkingen 

welke het verband leggen tussen de saturatiegraad van het bloed, de fraktie 

bloed en scatter en absorptiecoëfficiënten in samples zoals de huid. 

Over de aard van de toe te passen reflect-iemetingen is nog niet veèl bekend. 

Daarom werd gepoogd een beschrijving voor de lichtuitflux te geven welke 

tevens verband houdt met de geometrie van de te gèbruiken meetkop. 

Er werden enige golflengte-afhankelijke reflectiemetingen verricht ter be

paling van de saturatiègraad en tevens werd qet reflectieprofiel van diverse 

samples opgemeten. 

2 



3. 

Hoofdstuk I 

Inleidin~ 

11 Patient moni toring11 is een instrumentele, automatische bewakingsmetbode, waarbij 

het ziektebeeld van de patient continu gevolgd wordt. 

Een van de factoren waarin men ge!ntere~seerd kan zijn, 1s de bloedvoorziening 

van de huid, aangezien deze informatie inhoudt over zowel de hoeveelheid, als de 

zuurstofverzadiging (saturatiegraad} van het bloed. De oudere methoden, ter be-,, 
paling van deze factor, berustendop visuele impressies, .door vergelijking van 

de huidskleur met standaardkleuren (bijv. 11 color-top 11methode), hebben allèn als 

groot gebrek dat het menselijk oog kleuren niet objectief analysee~t. 

In verband hiermee i's een instrumentele analysemethode (spectrofotometrie) waarbij 

quantitatief voor enkele spe~trale golflengten de hoeveelheid door de huid 

gereflecteerd licht bepaald wordt, ver te prefereren boven de vroegere visuele 

methoden. 

Hij spectrofctometrie van de doorbloede huid moet allereerst een onderscheid gemaakt 

worden tussen de huidpigmenten en de. z.g. bloedpigmenten. Wat deze laatsten 

betreft; de intensiteit van de doorschijnende rode kleur zal verminderen wanneer 

bloed uit de huid wegtrekt. (b.v. ten gevolge van shock), en de kleur zelf zal 

veranderen van lichtrood naa:r blauwrood wanneer de zuurStofverzadiging van hemo

globine afneemt. (b.v. ten gevolge van ademhalingsstoring). 

Vanwege het feit, dat met betrekking tot het bepalen van de zuurstofvetzadigings

graad en de hoeveelheid bloed in de huid met~ngen zijn verricht en aan de hand 

daarvan conclusies zijn getrokken, door onderzoekers, die volkomen empirisch t~ 

werk gingen (o.a. F.J.Janssen 2)), voelden wij dat een n~der onderzoek van de met 

het probleem gepaard gaande theorie,.noodzakelijk was bij het begrijpen van de 

samenhang van verschillende factoren. 

De :uurstofverzadigingsgraad van gehemolyseerd bloed kan op een-

voudige wijze worden bepaald uit de transmissiemetingen. 

Bij ongehemolyseerd bloed krijgen we te maken met de scatterende eigenschappen 

van de rode bloedlichaampjes, waarin de bloedpigmedten zijn bevat. 

Bij transmissie ontstaat hierdoor een extra lichtverlies. Dit vormt een correctie-

term in de transmissieformule, welke te berekenen valt. 

Reflectiemetingen zijn uiteraard alleen mogelijk in scatterende media. 

Scattering is n.l. de essentie van het hele verschijnsel. 

Om te bepalen wat de metingen dan inhouden is een grondig inzicht idhet 

scattergebeuren noodzakelijk. 



Bovendien is bij reflectiemetingerl.;aán de huid, de bloedloze huid nog een 

onbekend verstrooiiende substantie. 

4. 

Bij de theoretische beschrijving van het probleem 1s allereerst ~e golfscatter-
4)5) 

methode van Twersky toepasbaar. 

Deze heeft enkele nadelen waaronder vooral het'bijzonder complexe karakter van 

deze methode en daarnaast het feit dat Twersky bij de behandeling van voorbeelden 

de straling, die teruggezonden wordt in de richting·van de bron, als verwaarloos

baar heeft aangenomen, wat zeker niet iu overeenstemming met de werkelijkheid 1s. 

De deeltjesscattertheorie werd bij de beschrijving van dergelijke problemen 

voor het eerst toegepast door Kubelka en Hunk 7). 

Hierbij worden fotonen behandeld als deeltjes, die 1n het sample verstrooiing 

en absorptie ondergaan. De golfeigenschappen van deze deeltjes (zoals b.v. 

interferentie en diffractie) worden verwaarloosd. 

Vanuit de eendimensionale theorie van Kubelka en Hunk 1s door Shockley B) een 

algemene beschrijvi.ng afgeleid voor de deeltjesdichtheid en de deeltjesflux 

in een homogeen scatterend en absorberend sample. 

Shockley heeft in zijn artikel welliswaar de diffusie van gaten en electronen 

in halfgeleiders beschreven maar de gebruikte principes zijn zonder meer toepas

baar bij de beschrijving van problemen rond Yotonendiffusie. 

De hiermee verkregen diffusievergelijkingen kunnen ook verkregen worden door uit 

te gaan van in de stromingsleer gebruikelijke principes. 

M.b.v. deze vergelijkingen kan de fotonuitflux worden bepaald afhankelijk van de 

geometrie van het gebruikte detectiesysteem, zodat voldaan kan worden aan de 

eisen waaraan de te ontwikkélen me~tmethode moet voldoen. 

Dit zal dan een reflectiemeetmethode moeten zijn aangezien transmissiemetingen 

óf gebonden zijn aan bepaalde lichaamsdelen (denk aan de oorlel oxymeter) 

óf bloedig zijn (metingen aan bloed in cuvetten of inbrengen van fiber catheters) 

Samenvattend is he~ uiteindelijke doel de constructie van een meetkop, waarmee 

door middel van het gereflecteerde licht aan het huidoppervlak, een variatie in 

het bloedvolume in de huid en een vera?dering 1n de zuurstofverzadiging van het 

bloed te detecteren valt. 



Hoofdstuk 2. 

Fysiologische en fysische eigenschappen van huid en bloed (i.c. hemoglobine 

in rode bloedlichaampjes) 

2. 1. Doorsnede van de hu{d: 

Globaal is de huid onder te verdelen 1n de opperhuid,(epidermis) en de onder

huid (dermis) (zie fig. 2.1.) 

hoornlaag ( str . .corneum) 

korrellaag (st r. granulosum ) 
epidermis 

papillaire-
dermis-

reticulaire laag 

fig. 2. I. Schematische doorsnede van huid. 

De opperhuid bestaat uit: 

I) een transparante laag grote platte hoorncellen 

2) een laag waarin de korrels liggen, die de huidpigmenten, zoals melanine, 

melanolde en caroteen, bevatten 

3) het "Stratum Halpighii", waar de hoorncellen worden gevormd. 

5. 

Het contact tussen epidermis en dermis is een golvende lijn. In de uitstulpingen 

bevinden zich de capillaire lussen met daaronder verscheidene aderlijke (veneuze) 

en slagaderlijke (arteriële) netwerken (plexi). Deze netwerken liggen in de 

bindwe~fsellaag (reticulum). 

2.2. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de functies, de dimensies en de 

spectrale transmissie van de afzonderlijke lagen verwijzen we naar het stagever~ 

slag J.C. van Uden- F.A. Verstraeten hoofdstuk 2 ~n Ja. I) 

Verder zijn in dit stageverslag de spectra opgenomen van de verschillende pigmenten 

en wordt het bloedcirculatie-systeem uitgebreid behandeld (hoofdstuk Ja- 3b). 



6. 

2.3. De invloed van de. bloedcirculatie op de huidskleur 

Behalve door de huidpigmentatie, wordt de huidskleur bepaald door. het bloed in: 

a) de capillaire lussen. 

b) de aderlijke netwerken onder de papillaire laag (onder bepaalde omstandig

heden) (plexi). 

ad a): Wanneer de oppervlakteaderen open zijn wordt de opperhuid goed voorz1en 

van bloed en verdwijnt de invloed van d~ plexi . 
• 

De kleur van de huid (roodachtig of blauwachtig) hangt dan af van de 

mate van o
2
-verzadiging van het capillaire bloe:i, welke op zijn beurt 

afhangt van de o
2
-verzadiging van het aangevoerde arteriele bloed en 

de stroomsnelheid van het bloed in de capillairen. 

Bij een snelle stroom heeft het bloed een arterieel karakter, omdat de 
l 

mate van reductie in de capillairen klein is, terwijl bij een langzame 

stroom de zuurstof in het bloed tijdens doorstroming grotendeels opge-
. d I) brm.kt wor t. 

ad b): Bevatten de oppervlaktevaten onder bepaalde omstandigheden minder bloed, 

dan is de huid min of meer transparant en zorgen de dieper gelegen (veneuze) 

plexi voor een loodkleurige tint. 

Opmerking: Voor de bovengenoemde gevallen a en.b ZlJn spectrale metingen verricht 

(zie hoofdstuk 33 ) (de z.g. "rode", "blauwe" en "witte" curven). 

:Z.. 4. Analyse van ongehemolyseerd bloed·. 

Ongehemolyseerd bloed is een vloeistof van zeer gecompliceerde samenstelling 

. d 3 ~ 106 d . dl" . ( ) waarvan 1e ere nun ongeveer .J. ro e b loe 1chaamp Jes erythrocyten bevat. 

Deze.erythrocyten hebben een zodanige vorm, dat hun oppervlak redelijk groot is 
, 

bij een klein volume. (zie fig. 2.2.) 

fig. 2.2. 



Behalve rode bloedlichaampjes b.evat nnn3 bloed verder+ 5.103 witte·bloed

lichaampjes en.:_ 3.10
5 

bloedplaatjes. 

7. 

Rode bloedlichaampjes bepalen in hoofdzaak de lichtverstrooiiende eigenschappen 

van het bloed vanwege het feit , dat hun aantal groter is dan dat van a.ndere 

deeltjes. 

De bloedpigmenten (dit HJn Hb en Hb0
2

) bevinden zich in de rode bloedlichaam

pjes (elk rood bloedlichaampje bevat + 280. 10
6 

hemoglobine moleculen) en komen 

wanneer de rode bloedlichaampjes, onder invloed van een toegevoegde hypotonische 

oplossing, opzwellen en openbarsten, homogeen verdeeld, in de oplossing van 

bloedplasma (het verschijnsel hemolyse~. 

De fractie van het totale bloedvolume, die ingen·omen wordt door bloedcellen 

wordt de hematocriet (H) genoemd. 

2.5. Lichtverstrooiingseigenschappen van erythrocyten. 

De verstrooiing aan erythrocyten hangt af van 

I) Het aantal erythrocyten (per volume eenheid bloed) 

2) De orientatie van de cellen 

3) De specifieke eigenschappen van de afzonderlijke cel, zoals ZLJn brekingsindex, 

zijn vorm en zijn grootte. 

De celor{entatie wordt bepaald door het stroompatroon van het bloed; n.l. een 

turbulente stroom geeft een random orientatie, bij een laminaire stroom is de 

celas georiënteerd in de stroomrichting en wanneer de stroomsnelheid verwaarloos-

b . 11 • 11 d ( 1 . ) 2) aar LS klLtten e cellen a.h.w. aaneen z.g. geld-ro vormLng . 

3) 
Janssen heeft aangetoond,dat tussen de scattercoëfficiënt (K) van de bloed'-

cellen en de concentratie hemoglobine (C) in het bloed het volgende verband bestaat 

K : a C exp (- b C > 

(a en b constanten (eventueel golflengte-afhankelijk)) 

Hij vond dit verband door de resultaten van extinctie metingen aan een laag 

h 1 d bl d A\ d s· k 1· 15 ) . · d f 1 onge emo yseer oe van n erson e e J te substLtueren, Ln e ormu e voor 
• 

de transmittantie van Kubelka - Hunk van een laag (App. ;3. I. [ 15] ) 

Opmerking: Voor ongehemolyseerd bloed veronderstellen we een rechtstreeks ver~ . 
band tussfn de hemoglobine concentratie C en de hematocriet H. 

Twersky 4 ) heeft voor de s~..:attercoëfficiënt als functie van H een parabolisch 

verband afgeleid: 

K : ~~\ H ( 1 - H ) [2] 

waarin~(~) een golflengte afhankelijke factor is, waarin o.a. de brekingsindex 

en de dimensies van de cel zijn ondergebracht. 



8. 

Wanneer we in vergl. [1] de e-macht in een reeks óntwikkelen zten wed~ over

eenkaros t met vergl. [2 J tenminste voor H << I. 

Opmerking: Bij maximale hemoglobine concentratie (of H= I) zal volgens vergl. [1] 
voor K een kleine doch eindige waarde overblijven, hetgeen te ver

wachten is, daar de celmembranen en andere dan rode cellen 1n tact 

blijven. Bij H=l ~al daarentegen volgens vergel. [2] de scattering 

. verdwijnen. • 

Voor lage concentraties zten we dat zowel in [1] als in [2] \( evenredig is met 

het aantal scatterende cellen (N) per volume-eenheid. (Er bestaat tromers een 

lineair verband tussen N en C, respectievelijk tussen N en H). 

Opmerking: De interactie van het licht met het deeltje wordt iq grote mate be

paald door de verhouding van de (grootste) celdiameter en de golf

lengte van het ingestraalde licht (zie hf. 3.1.3). 

Voor groottê-'orden van enige bloedparameters, zie App. 2. I. 

2.6. Hemoglobine en zijn derivaten. 

2.6. I. Hemoglobine bestaat uit een kombinatie van haem (d.i. een Fe-atoom+ een por

phyrine molecuul) en het eiwit globine. 

De functies van hemoglobine zijn: 

I) o
2
-transport van de longen naar de weefsels (Hb0

2
) 

2) co2-transport van de weefsels naar de longen (~) 

De extinctie;c als functie van de golfle~gten (E/).. -curve) van hemoglobine lS 

weergegeven in fig. 2.3. 10) (--) 

2.6.2. Wanneer een hemoglobine oplossing aan zuurstof wordt blootgesteld ontstaat 
2+ 

tussen o
2 

en F een covalente binding en ontstaat oxyhemoglobine. Elk molecuul 
e • 

hemoglobine kan maximaal 40
2 

moleculen binden. 

De E/}.. -curve van oxyhemoglobine 1s weergegeven 1n fig. 2. 3. (- ·-·-) 

2.6.3. Overige hemoglobine derivaten ,zoals hemiglobine en carboxyhemoglobine (HbCO), 

komen slechts in zeer kleine fracties voor in het bloed, althans onder normale 

omstandigheden (0,5- 2%). 

Opmerking: Het gehalte 3an HbCO kan echter bij zware rokers oplopen tot ongeveer 

8% en bij b.v. taxichauffeurs tot zelfs 20%! 
11

) 

Voor de volledige extinctiespectra van alle hemoglobine-derivaten zte Appendix 2~2. 

xExtinctiecoëfficiënt E = de absorptie per eenheidsconcentratie 

eenheid van absorptie-we'glengte! 

[ 
Jm mol] 
l . en per 1ter 
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Hoofdstuk 3. 

Absorptiemetingen aan de bloedpigmenten. 

Spectrale absorptiemetingen aan hemoglobine en oxyhemoglobine worden 

verricht omdat we geinteresseerd zijn in de volgende 2 parameters: 

A) De z~urstofverzadigingsgraad S van het bloed (in de huid) 

b) De totale hoeveelheid hemoglobine (die zich in de huid bevindt). 

I 0. 

3. I. De zuurstofverzadigingsgraad S (ook wel o
2
-saturatiegraad) van hemoglabine 

is als volgt gedefinieerd 

S ___ H_;_61l.O_.a,.___ Co 
:---:Co 

Hb + H601 C0 -t c~, 

(I ) 

waarin C
0 

en Ch de relatieve concentraties (volumefracties)zijn, van Ln 

het bloed voorkomend oxyhemoglobine resp~ hemoglobine. 

(ï.ie ook Appendix 3.2) 

3. I .I. Bepaling vanS voor gehemolyseerd (niet scatt~rend) bloed uit transmissie-

metingen. 

VOor een laag gehemolyseerd bloed in een kuvet kunnen we uit optische dichtheidf 

(transmissie)metingen bij 2 verschillende golflengten een lineair verband 

afleiden tussenSen de verhouding der o.D. 's bij dÎe .À 1 s. 

S : A· O.O.<\> 
p. 0. ( >-.t> 

-8 

(zie Appendix 3.2 vergl.(7). 

(2) 

3.1.2. Bepaling vanS voor ongehemolyseerd (wel scatterend) bloed uit reflectie

metingen. 

Wanneer we van ongehemolyseerd blàed de saturatiegraad willen bepalen, wordt 

de spectrale absorptie van de hemoglobinepigmenten verkregen uit een meting 

van het reflectiespectrum. 

In Appendix 3. I. is de formule (llt) afgeleid voor de reflectanl-~f R<koO van een 

(oneindig) dikke laag scatterend en absorberend materiaal: 

R _ K ~ ~ ab W>>l< 

ca.oo W ... K 1-VW1 + 2 KW 2 W 
(3) 

(
I ){l =invallende intensiteit 

optische dichtheid. O.D. = ln T'-' T
0

=getransmitt. intensiteit 
~~ intensiteit van 't totale gereilekteerde licht ref lee tantie RCkoo : 
I 

0 de hemisfeer 

over 

intensiteit van 't invallende (gecollimeerde)licht 



11. 

Deze formule is toepasbaar voor de bepaling van de reflectantie van een dikke 

laag ongehemolyseerd bloed wanneer we stellen dat: 

W = de gewogen som van de afzonderlijke abse>rptiecoëfficiënten van hemoglobine 

en oxyhemoglobine. 

en 

K = de scattercoëfficiënt, die hoofdzakelijk wordt bepaald door de licht

verstrooiing aan rode bloedlichaampjes. 

Wanneer we voor ongehemo lyseerd bloed, waar W )) K, voor da reflectant ie aan-

nemen: 

R.: _K_ 
Q.OO 2 w dan blijkt er 

een hyperbolisch verband te bestaan tussen R en de o
2
-saturatiegraad S. 

o.oo 

unmers: 

(zie App. 3.2) 
(4) 

en E.=E~) , C ë' absolute concentratie 
Qg$ . 

hemoglobine 

b) s :: co (5) 

Substitutie van (5) 1n (4) en vervolgens (4) 1n (3) geeft het gevraagde 

verband. 

(6) 

Nemen we vervolgens de verhouding van Ro.oo bij~ 
2 

en Ro...,. bij À
1 

dan volgt 

tn.b.v. (6) (wanneer we À 
2 

isobestiscb kiezen, d.w.z. zodanig dat 

Eo(À2) = fh\~2)): 

E (À,}S + E~,<X,) (1 -S) 
= 

E~<\.> 
(7) 

of 



Opmerking: I) Ue deling van de R 's 1n vergl. (7) is uiteraard slechts 
"-.0 

toegestaan als K(À
1

) ~ K (À
2
), hetgeen aangenomen mag worden 

voor ..\ > 6000 ~! 

12. 

2) Vergelijken we (8) met de formule voor S voor het gehemolyseerde 

geval uit Appendix 3.2 dan blijkt 

S; A~-8, 
~À,) 

eri tevens 
R .... (>.1) 0. D. (>,,) ,.. 
R.J>-,) 0. D.0,1.) 

3) Wanneer K(>.
1
) J K(À

2
) dàn blijkt (zie (6) en (7)) 

20) 

R. .. (Àl) I<(>.,) O.D.O.) 
---:=----·)(--- = _;;_.=..----:-;;--:-

R ()..,) k ( ~1l 0. D. C~1) .... 
(9) 

3. 1.3. Inhakend op opmerking (3) kunnenweKbloed vervolgens splitsen 1n een golf~engte 

afhankelijke term en een term die de concentratie hemoglobine (of aantal rode 

bloedcellen) bevat (zie hfst.2). 

Op deze manier is de formule voor de o
2
-sat. .:L_van ongehemolyseerd bloed 

(J. 1.2. (o)) te corrigeren gebruikmakend van de .door V.Twersky ontwikkelde 

z.g."multiple scattering" theorie (meervoudige verstrooiing) waarbij licht

golven worden verstrooid aan random-verdelingen van absorberende deeltjes. 

~) en 5)). 

Het principe van "multiple scattering" is, dat elk scatterend deeltje, i.c. 

een rode bloedcel, niet alleen getroffèn wordt door de onv!"'rs.trooid primaire 

golf ("single scattering"), maar tevens door de resultante van de reeds 

gescatterde golven aan andere deeltjes. 

23) 
Opmerkingen:!) Volgens v.d. Hu'lst zal multiple scattering voorkomen 1n 

een medium met een optische dichtheid 

O.D. ·) 0,1. 

Ongehemolys. bloed is een sterk scatterend medium vanwege de 

hoge deeltjesdichtheid (H 0,45) en single scattering kan 

alleen worden aangenomen in zeer dunne samples met d ~ 50/" waar

bij zeker geldt dat O.D. < 0,"1. 

2)Het scatterverschijnsel hangt op de eerste plaats af van de groott 

van het deeltje t.o.v. de golflengte(>.) van het licht. 

Wanneer de deeitjes erg groot zijn vergeleken met À spreken we 

van reflectie, refractie en diffractie. 

Bij een deeltjesdia~eter in.d~ orde van). wordt het onmogelijk 

onderscheid te maken tussen deze 3 verschijnselen en vatten we 

de interactie van het deeltje met het invallend licht samen 

met scattering. 

' 



• 

IJ. 

Voor ongehemolyseerd bloed mogen we nu Twersky'sformalisme toepassen, 
. . 2I) 

daai voldaan 1s aan rle e1sen: 

~ 1T ~t ( 7'-t) < 1 
r 

grootste diameter 

van cel. 

en 2. rr )( ~ >> ~ 
.À r 

(I 0) 

met 1'~ relatieve brekingsindex (van bloedcel t.o.v. 

extern medium (plasma)) 

Voeren we nu de grootheid H (hematQcriet) in (d.i. het fractioneel volume 

van het bloed dat bestaat uit louter cell~n) dan kunnen we de scatter

coëfficiënt K splitsen in een functie van Hen een ternt f die nog van de 

dimensies van het deeltje en eventueel van .À kan afhangen 3) 

K = (3' H. ( 1 - H) (I I ) 

3 Opmerking: wanneer N = het aantal cellen/mm en V 
c 

het celvolume 

dan geldt: 

(b.v. als N=5.10
6

/nml
3

, V =88j
3 

dan H=0,44) 
c 

Analoog aan (11) is de absorptiecoëfficiënt W (i.p.v. W 

schrijven als 

( I2) 

E (,>.) C) nu te 

(13) 

Opmerking: Wanneer A het aantal bloedcellen, nodig om één millimol 
cm 

hemoglobine te verkrijgen voorstelt,dan is de concentratie 

hemoglobine C per definitie: 

N IO" c -- )( 
~c,..,. 

( 14) 

en dus uit ( 1 ~) , (I 3) , en ( I4) 

• 

W= r(À)H =-t0).Vc.N = r(À).VC.Acn,•IO-b. c (I 5) 

zodab E (>.) = Vc . f\c~. 10-b x 6 (À) 
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Twersky Z)heeft voor het driedimensionale geval voor de reflectantie R"'
00 

aan een dikke laag over de hemisfeer de volgende formule afgeleid: 

= 1J k 
1W-+ K ( 16) 

waarin ..:.... x 
(l6a) 

(S = celoppervlak, V = celvolume , L= een factor, bepaald door de 
c c 

vorm van de cel c~! x gemiddelde <fiameter)). 

H.b.v. (11) en (13) kunnen we voor de refledanti~I6) schrijven: 

r0- . (3 ( 1- H) 

2.r + ~C1-HJ 

waar~n volgens Twersky: 

(3 = ! L ~ (7•0)-1/ 

Opmerking: Wat betreft de golflengte afhankelijk van ? 1; 
ce 

(I 7) 

( 17 a) 

Wanneer we de kleine variaties in ~c (anomale dispersie) beschouwen 

( . I7)) - .. d . . . d Mac Rae en Lat~mer b~J e grote ext~nct~e_p1ek ~n e buurt van 

4100 i\ (Appendix 2.2), dan kunnen we verwachten, dat de variaties van 

1c bij de JO x lagere extinctiepiek in de buurt van 5500 i\, minimaal 

zullen z~Jn, zodat we in dit golflengtegebied 7 constant kunnen ver
c 

onderstellen. 

Wanneer we in ( 17) Overvangen door E volgens (I 5) 

(I 7b) 

Substitueren we nu (16a) en (17a) ~n (17b) en meten we de reflectantie 

bij de golflengten À 
1 

en À 
2

, dan ~s het mogelijk de formule (9) van 

hfst J. 1.2.) voor de o
2
-saturatiegraad als volgt te corrigeren: 

r E._C >..) + c• ( '1, (>..) -1)2.) x ('?(>.,) - 1 )
1 

s = \ !! 4 >.,.... (7 (.~,.)-1)'4 x 

I 2,. 

E (À) + ç (7(>-.} - 1) 
h I ); i. 

E., (>..) - E~, (.>.,) 

waarin I c (I Sa) 

lc• - C
1
(H)) 



Rekening houdend met de opmerking over ((À) nl. 7<\>.~ 'l_(À
2

) 1s (18) 

Eb~'~ + c' l 1~1) 
Eo(À,)- ~h(.À,) 

l. 

waaruit m.b.v. (18a) blijkt hoe S nog afhangt vàn de bematocriet H. (19) 

Opmerking: Uit (14) en (12) volgt het verband tussen C en H n.l. 

[c] = [ ~=] 
(20) 

.. . . .. ' 
Vergelijken we nu de scattercoefftclent van Janssen (K = aC(I-,bC:) met 

die van Twersky K =~H(I-H) (zie hfst.2), dan resulteert voor de 

constante a (indien b ~~I) 

( 21 ) 

15. 



3.2. Bepaling vart de o
2
-Saturatiegraad""S en de fractionele hoeveelheid bloed 

in de huid. 

3.2. !.Inleiding: 

De lichtintensiteit bij een bepaalde golflengye van het door de huid gere

flecteerde licht wordt bepaald door de volgende 3 factoren: 

I) De reflecterende eigensch'appen van de bloedloze huid.. 

2) De hoeveelheid bloed in de huid. 

3) De o
2
-Saturatiègraad van dit bloed (de "kleur"). 

Opmerking: De reflecterende en absorberende eigenschappen van de (bloedloze) 

huid verschillen van persoon tot persoon, maar kunnen bij ~~n 

bepaalde persoon gedurende de metingen constant verondersteld 

worden. 

In tegenstèlling tot de bepaling vanS voor bloed 1n een kuvet (hfst. 3.1) 

doen zich nu de volgende problemen voor: 

- Allereerst: In hoeverre belemmert het huidmateriaal met zij!l complexe en 

variabele optische eigenschappen een exacte bepaling van de kleur van het 

bloed'? 

- Vervolgens: Wat maakt het voor verschil of het ongem9lyseerd bloed uit een 

hornogene laag bestaat (kuv~t) of dat de bloedcellen al of niet random 

verdeeld zijn 1n een zeer onregelmatig vatennetwerk? 

' 
3.2.2. Aodel ter beschrijving van het systeem: doorbloede huid 

Voor een dikke laag van een mengsel bestaande uit verschillende absorberende 

en verstrooiiende componenten is de z.g. Kubelka-Munk-func tie ('F(R..,J) van 
. 6) ) . toepass1ng ( blz. IU3 e.v. , welke het verband legt tussen de verhoud1ng 

W/K van het mengsel en de Ref leetautie van een OQ dikke laag. 

(zie Appendix 3.1 (16)). 

F (R....) . -

l 
( 1 - R ... _) 

2 R ... .... 
= w 

k (22) 

waarin: W = de gewogen som van de absorptieco~ffici~nten van de componenten 

van het mengsel. 

16. 

K = de gewogen som van de scatterco~ffici~nten van de componenten van 

het meng se 1. 

Opmerking: Hovenstaande formule is een berschrijving van formule (3) blz. 10., 

wanneer niet verondersteld wordt dat \v >>· K . 

• 



Beschouwen we vervolgens de doorbloede huid als een homogeen mengsel van 

bloed en bloedloos huidmateriaal, met hun respectievelijke procentuele 

volumefracties eb en Chd (ehd 

van het rrÎengsel substitueren: 

I - Cb)' daq kunnen we voorWenK 

w 
en 

k 

c6 wb + ( eh) whd 

c b kb + ( 1 - c b ) k hd 

waarin Hb (=Wbloed) op zijn beurt de gewogen som 1s van de absor.ptie

coëfficiënten van oxy- en geteduceerde hemoglobine (idem Kb): 

(23) 

wb =- (co EO+ eh Eh) x cdb:o 

(vergel. (4) blz. 11) 

met ca.bs = ab:.olu~.; hei'Ylo9lobil\e 

C.onc.enb-·ahe in bloed. 

cC> + eh =- 1 

Alvorens (~3) te substitue~en in (22), maken we voorWenK van de door

bloede huid de volgende vereenvoudigende aannamen: 

I) Whd << 1\ib (althans voor het onderhavige golflengtegebied) 

~) K blijft constant (althans voor eb<< Chd) bij een variatie van het 

bloedvolume in de huid. 

Opmerking ad 2): Bij geringe door~loeding van de huid (eb<< ehd) zalKin 

hoofdzaak bepaald owrden dpor de scattering aan het•huid

materiaal en K zal in eerste benadering niet noemenswaardig 

beïnvloed worden door een toename van eb en dientengevolge 

een afname van eh ... 
à. 

Voor (22) substitueren we nu: 

f(R~) ~(~]"' 
door bi. 

(24) 

kuicl À 
Uit (24) blijkt dat (bij een vaste golflengte !): 

. 1 

(I - R._) 
.2. R recht evenredig 1s met Wb, wanneer Cb 

... ~ 
a) De Kube lka-l'-!unk functie 

constant is ~d.w.z. als de volumefractie bloed 1n de huid niet varieert). 

b) De Kubelka-Munk functie recht evenredig is met e 
b 

(d.w.z. wanneer de o
2 

Satur. graad S constant i~. 

wanneer Wb constant is 

ad a): Wanneer we \Vb volgens vergl. (4) en (6) (blz. 11) uitschrijven 1n S 

en C · abs' 

(25) 



dan blijkt (wanneer eb constant is) uit (24) en (25): 

(26) 

' 
met de constanten (bij een bepaalde ~ ! ) : 

Ro ::. EO C.a~os Cb 
I< 

en Ah . Eb C.abs eb = 
I< 

Opmerking: Analoog aan (ö) blz. 11 bestaat er nu een lineair verband 

tussen S .en de verhouding van de Kubelka-Munk functies gemeten 

bij\, respÀ 
2

: (metÀ 
2 

isobestisch zodat A0 (~2 ) = Ah(~ 2). 

unmers 
F ( R.._00»~ · (A~~~~) - A&,)). 5 + Ah(>.,) 

F ( R"__)0~) f-\~l) 

A/\) 
of: 

s = 

wanneer Cb constant en K(~ 1 l ~ K(~ 2 ). 
s ~ Eh(\) x F(À,) 

(vgl. App. 3.2) 
E:J>.,)-E~.(\) f(>,4) 

ad b): Uit (25) blijkt dat Wb constant is: 

I) wanneer S constant LS 

2) wanneer E = E . 
0 h 

f\, (\) 
f\l\) - A~~.) 

Eb (À,) 

In dit laatste geval LS tevens Wb onafhankelijk van S . 

• 

( 27) 

18. 

Ter bepaling van het lineair verband tussen F(R ) en eb, meten we dan 
k.OO 

ook de reflectantie bij een isobestische golflengte E (~. ) =Eh(~. b) 
0 LSO lSO 

zodat 

en 

wb 0i~~) 

F ( R'"""") 

Eh· Cabs 

met de constante (bij ~- .b ) 
LSO • 

(28) 



19. 

3.3. Meetmethoden en resultaten van de verrichte absorptiemetingen uit (diffuse) 

reflectiespectra aan samples zoals de doorbloede huid en met bloed gevulde 

cuvettes. 

3.3. 1 .. Opstellingen: 

a) Aan~ankelijk werd de reflectie van licht, in het golflengtegebied tussen 

4500 R en 6500 R, aan het sample bepaald m.b.v. een opstelling zoals weer

Eegeven in fig. 3.1. 

A~ h "..~---==----------1 mol'\oc r. 
,r-----------1 ver"~. 

-öc:.h"'áver. 

/ 

fig. 3. I. 

Er werd gebruikgemaakt van z.g."optical fibers". 

Licht afkomstig van lichtb~on B wordt via fiber A
1 

op het sample gest~urd, 

langs fiber A
2 

wordt het verstrooide gereflécteerde licht naar de mono

chromator geleid. 

Opmerking (1): De lineaire dispersie ~n de monochromator bedraagt 16,2 R/mm. 

Bij een spleet van 250 f (welke gebruikt wordt) is de lineaire 
0 

dispersLe dus < 5 A. 
l)it oplossend vermogen was noodzakelijk om na te gaan of er 

' geen "scherpe" absorptiepieken van bloed bestonden. 

Opmerking (2): Ue ronde lichtbundel aan het einde van de fibet A
2 

werd d;m~v. 

een cylindrische lens afgebeeld op de ingangsspleet van dé 

monochromator. 
Spe c i f i ca tie~ ~:n-a;~ a~: t~ u~ i - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

x- Lichtbron B: halogeen lampje (Philips,24V,I50W),continu gekoeld m.b.v .. 

perslucht. 

- Versterker: Pico-Ampère meter Keithley Instruments K 43068. 

- x-t schrijver. Techmation. 3047. 

- Monoc.hromator: Jarrell-Ash 82-000 (roC?stermonochromator) 
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Na en1ge metingen van het reflectiespectrum van de huid bleek echter dat 

de.ze metingen niet reproduceerbaar waren, hetgeen voornamelijk veroorzaakt 

werd door het drukcontact, dat de gebruikte opnemer (fig. 3.1) met de 

huid had; kleine druk-variaties op de huid veroorzaakten veranderingen 1n 

de doorbloeding en daarmee grote veranderingen in het reflectiespectrum. 

~et name in de onderzoekfase is dan ook een meetmethode te ~refereren, 

waarbij geen contact bestaat tussen opnemer en huid. (Ook bij de uiteindelijke 

meetkop mag, althans in de nabijheid van de aanschijnende lichtylek, geen 

contact zijn). 

b) Nadien werd dan ook gebruik gemaakt van een contactloze opstelling zoaLs 

weergegeven in fig. 3.2. (blz. 21). 

!t 

Een bron B zendt licht, via de diafragma's o
4 

en D
3 

door lens 1
2

, na weer:

kuu~sin~ aan de half doorlatende spiegel H, QP het sample (huid of kuvet). 

- M: rooster-monochromator Jarrell-Ash 82.000. 

-Diafragma's: o
1 
(ringvormig), ~i= 13, 

o
2

(ringvormig), ~i= 6.5, 

DJ 1/;= 5 

1)4 r/J= 10 

- Lenzen: 1
1 

positief F 65 

L
2 

positief F 5ry 

I; 
u 

~ 
u 

26 

13 

-Afstanden: n
1
-n

2 
= 211.25, o

2
-L

1 
= 276.25, 

(allen in m.m.'s) 1 1-wbegin = 75, o3-n4 =,125, 

D
3
-L

2
=25, H-W = 35, 

- B: lichtbron (24V. ISOW) halogeen lamp 

- Aan de uittreespleet van de monochromator bevond zich een fotomultiplier: 

EMI, S-20, (type 9698 B) 



N 

fi~. 3.1. 
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Ter plaatse van het sample ontstaat een z.g. "waist" W in de aangeschenen 

bundel (t.g.v. D
3 

en D
4
), zodat kleine bewegingen van het sample in de 

aanschijnende bundel geen storingen in het meetsignaal verooTzaken. fig.3.4. 

1 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·~·-·-· 

io 
fig. 3.4. 

Het aan het sample verstrooide gereflecteerde licht wordt v~a H door Lens 

L
1 

en de ringvormige diafragma's u
2 

en D
1 

naar de detector geleid l.c. een 

monochromator, waarmee het licht tussen).= 4500 R en 6500 R, wordt ge

analyseerd . De plaats op de optische rail en de openingen van deze ring

vormige diafragma's zijn zodanig dat bij Sen de aanschijn~nd~ waist een 

detectie-waist wordt gevormd. fig. 3.5. 

fig. 3.5. 

Hierdoor wordt vermeden dat rechtstreeks aan het sample-oppervlak gere-
' flecteerd licht wordt gedetecteerd! 

Voor de "faseplaatjes" van de aangeschenen resp. detectiebuJ;ldel z1e 

Appendix 3.3. resp. App. 3.4. 

Voor meer informatie betreffende r!e beschrijving van waisten z~e o.m. 
25) 

stageverslag G.J. de Vliege~ en f.A. Verstraelen 
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3.3.2. Verrichte metingen 

De spectrale metingen werden verricht ~n het golflengtegebied van 

4500 - 6500 ~. aangezien meetmethoden voor het (infra)rode gebied, welke 

van de isobestische golflengtê gelegen in de buurt van 8000 X gebruik~ 
maakt, niet ~s aan te bevelen daar de betreffende isobestische golfleng

te moeilijk ls vast te leggeneo) (blz.167)). 

Tevens is in het betreffende (infra)rode golflengtegebied de lichtab

sorptie t.g.v. de andere pigmenten door hemoglobine en oxyhemoglobif\e 

relatjef groot, hetgeen een grote bron van fouten kan betekenen. 

- Het z.g. "apparaatprofièl", d.i. het spectrum s~mengesteld uit de 

(spectrale) overdra~htskarakteristieken van alle componenten van het 

cptisch systeem (zoals lamp, monochromator en fotomultiplier) werd opge

meten, door het sample te vervangen door een vlakke spiegel. 

Dit apparaatprofiel (gemeten van 4000 - 7000 X) bleek in het voor ons 

interessante golf lengtegebied (5000 X<>.< 6000 X) vrijwel recht te zijn, 

zudat de metingen aan de,samples later niet met de overdrachtskarakteris

tiek gewogen hoefden te worden. 

(althans voor 5000 R<>-<6oo'o ~). 

- I.t.t. vroeger gebruikelijke detectiemethoden waarbij het licht, verstrooid 

onder een hoek o< vanuit de aangeschenen bundel, werd gemeten, wordt nu het 

licht gedetecteerd, dat nagenoeg loodrecht van het sample-oppervlak 

gereflecteerd wordt buiten de aangeschenen bundel (fig. 3.6.) 

J l 

fig. 3.6. 

Neting A: Het reflectie-spectrum (5000 X<.>.< 6000 ~) van "vers" 

ongehemolyseerd bloed ~n een kuvet. 

' 



M.b.v. de in 3.3.l.b) beschreven methode 1s het spectrum van ongehemoly

seerd bloed (een willekeuri.g mengsel van Hb en Hb0
2

)gemeten (fig.3. 7 

blz. 25). 

Door middel van de volgende procedure 1s S (0
2
-sat.graad) van dit bloed 

te bepalen: 

24 .. 

(i) De gemeten reflectiecurve· wordt getransforme~rd 1n een"extinctiecurve". 

Dit is mogelijk wanneer we veronderstellen dat er een lineair verband 

bestaat tussen de op onze manier gemeten reflectie en dé reflectantie 

aan een la dikke laag van een mengsel,(zie 3.4. conclusie 2) zodat we 

vergl. (3) blz. JO 
K 
2W 

C K 
I 

met constanten c 1 en c2 (CL = lC ) 
abs 

mogen toepassen (W )) K): 

(2.9) 

Q) Deze E-curve van het mengsel moet per definitie voor een isobestische 

golflengte (~ = 5690 ~), de E-curves van Hb respect. Hb0
2 

snijden, 

(fig. 2.3 blz. 9), zodat c2 bepaald lS. 

C
0 

en Ch ZlJn in principe op te lossen uit 2 metingen bij 2 golflengten 

(hfst. 3.J.blz.ll). 

Echter bij een meting van een curve wordt (30) opgesteld voor meerdere 

golflengten, zodat we meer vergelijkingen dan onbekenden krijgeri. 

Dit overbepaalde stelsel kan Horden opgelost n.b.v. de kleinste kwadraten 

methoden Zb) (Appendix 3.5). 

Geminimaliseerd moet word-en : 

(waarin E 
exact = 

Voor een 17-tal golflengten tussen 5000 i en 5800 i werd een zo goed 

mogelijke schatting gemaakt van C
0 

en eh (Appendix 3.5~ 

n.l.: S = C O,b7 
0 

c 
h 

0,33 
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5000 6000 



Meting B. 

Globale opnamen van de reflectiespectra (5000 R <À ( 6000 R) van de huid. 

- Een bloedloze vinger :"witte 11 curve ("****-') , 
-Een vinger die veel zuurstofrijk bloed bevat: "rode 11 curve (----) 

- Een vinger die een hoeveelheid gereduceerd bloed. bevat: "blauwe" curve 

(-_ -) f i g • 3 . 8 ) b l z . 27 • 

' I 
Opmerking: - Een"blauwe" vinger wordt b.v. verkregen-door een bloedbevattende 

vinger gedurende enkele minuten af te knellen, zodat veel zuur

stof uit het bloed verbruikt wordt. 

- Een extra rode vinger wordt verkregen na het losmaken van het 

elastiekje om een ~itte (zo goed mogelijk) bloedloze vinger. 

Karakteristiek voor deze metingen Z1Jn 

(Ï) De kleine top bij ongeveer 5600 R in de "rode" curve die opkomt naarmate de 

fractie Hbo
2 

in het bloed groter 1s. 

Deze top vormde &ls maat voor de o2 verzadigingsgraad) 1n eerste instantie 

de reden, waarom we juist in dit golflengtegebied hebben gemeten. 

Hen kan in eerste benadering voor kleine-ll.RtA.
03 

resp. hS het verband tussen 

de tophoogte van d~ curve (b~j 5600 1\.) en S lineariseren (wanneer de curves 

voor I 00% Hb o
2 

resp. 100% Hb bloed in de huid bekend zijn). 

(6) Het boogteverschil van de intensiteit ~ij ongeveer ,5600 R, van de "rode!' 

(resp."blauwe") curve t.o.v. de "witte" curve is een maat voor de volume 

fractie bloed (Cb) in de huid. 

:•let ing C 

Dit zijn "de reflectie spectra van: 

~een normale roodachtige vinger. 

b) een "extra rode" vinger 

Karakteristiek voor deze metingen zijn: 

Het verschil in reflectie-intensiteit 1n de absorptieband (rond 5600 R) t.g.v. 

verschillende volumefracties bloed in de huid. 

Wanneer we weer van de (aanvechtbare) veronderstelling uitgaan dat 

R ~ c
1
R (bij een bepaalde~), zodàt de Kubelka-Munkfunctie is uit 

gemeten IA.O<I 

te drukken in R , dan resulteert het verband tussen R en 
gemeten gemeten 

eb (de volumefractie bloed). 

(vergelijk hfst. 3.2 (28)). 

2 Bij À~bOOO ~ bestaat nagenoeg geen verschil 1n absorptie van de beide 

samples. 
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Opmerking: De spectra, opgenomen 1n Appendix 3.6. geven weer dat hemolyse 

geen invloed heeft op het zuurstof-'absorberend karakter van 
• 

bloed. 

29. 

Een cuvet (grotendeels gehemolyseerd) bloed, dat lange tijd 

afgesloten was geweest van de buitenlucht, gaf dre getrokken curve 

i1s reflectiespectrum, terwijl de gestippelde curve het reflectie

spectrum voorstelt van hetzelfde bloed nadat er enige minuten 

zuurstof doorgeblazen was. 

3.4. Conclusies: 

1) Uit de spectrale reflectiemetingen (hfst. 3.3) aan de huid blijkt, dat het 

in principe mogelijk moet zijn om uit metingen bij 3 verschillende golf

lengten voldoende informatie te verkrijgen voor zowel de o
2
-saturatiegraad 

(S) als een variatie in het fractioneel volume (Cb) van het bloed in de 

huid. 

2) 

Kies b.v. 5690 X (isqbestisch) 

De 

De 

In 

2 + 6300 R (~erwaarloosbare absorptie van Hb iesp.Hb0
2

) 

3 + 5350 X (groot verschil tussen Eh en E
0
). 

combinatie en 2 voor de schatting van Acb 

combinatie en 3 voor de schatting van s 

hfst. 3. I en 3.2 werden .voor verschillende gevallen het verband 

• 

nage-

gaan ~uss~n S en R~~ 

Zelfs wanneer er een lineair verband bestaat tussen R (hfst.3.3) 
gemeten 

en R , dan nog zal 
QOO 

de constante c
1 

.in de praktijk uiterst moeilijk te 

bepalen zijn, zodat de Kubelka-Hunk functie niet bruikbaar ~s. 

Om deze moeilijkheid te omzeilen zal in hfst. 4 een andere beschrijvings

wijze worden gevolgd; de radiëLe uitflux aan het sample-oppervlak zal worden 

' bepaald volgens het z.g. diffusie-model. 



Hoofdstuk 4 

Diffusiemodel 

4. I. Inleiding 

In hoofdstuk 3 werden algemene vergelijkingen afgeleid voor de· albedo 

R als functi~ van W en K. 
~00 

We verkregen R als functie van S alleen. als W >> K. 
O.oO 

In de huid geldt \-J )) K zeker niet. 

In 3.2. werd voor het verband tussen W,K en R vgl. (22) gevonden. Hier
"-oo 

30. 

uit volgden vereenvoudigde vergelijkingen voor het verband tussen de bloed-

fraktie in de huid, de saturatiegraad (S) en de albedo R .onder verschillende 
CA.OO 

aannamen ( § 3. 2. 2. ) . 

Voor de bepaling van R wordt o.a. ~n de verfindustrie gebruik genaakt van 
e>.oo ' 

meetmethoden,waarbij spiegelende halve bollen worde~ toegepast. (kleine ~n~ 

dringdiepte van het licht). 

Het gebruik hiervan, bij reflectiemetingen aan materiaal als hu1d, stuit op 

problemen zoals Je grote oppervlakte ruwheden en inhomogeniteiten in de opper

huid. 

Aangezien we gelnteresseerd z~Jn ~n het werkelijk in de huid binnengedrongen 

gescatterde licht is daarom een andere meetmethode te prefereren,waarbij de 

aangeschenen en gescatterde lichtbundel gescheiden zijn (zie ook§ 3. 3). 

In dit Hoofdstuk wordt een poging. gedaan om met behulp van de diffusiemethode 

de uitflux van een sample te bepalen als functie van de afstand (r) tot het 

aanschijnpunt. 

4.2. Vanwege de geometrie van de uiteindelijk te vervaardigen meetkop en het feit 

dat een meetmethode wordt gebruikt 1 waarbij een driedimensionale benadering 

noodzakelijk is gaan we uit. van de volgende situatie. 

Licht valt als een cylindervor~ige gecollimeerde bundel (met straal r ) lood
o 

recht op het sample oppervlak in. 

De hartlijn van de bundel wordt als as aangenomen 

~n het cylinderco~rdinatenstelsel. Op het 

sample oppervlak is z = 0. 

Het invallende licht wordt ~n het sample 

gescatterd en gedeeltelijk geabsorbeerd. 

Het sample wordt onbeperkt uitgestrekt ver- • 

ondersteld, (halfruimte). 

fig. 4. 1. 



31. 

De vraag ~s nu welke intensiteit men ~n de negatieve z-richting (zie fig. 

4.1) kan ver~achten op afstand r van de as bij z ~ 0. 

In het sample is de straling te splitsen in 

I) een.overstrooid gedeelte waarvan de dichtheid ~n elk punt (r,~,z) gegeven 

wordt door (J en 
. I o 

• 

2) een diffuus verstrooid gedeelte waarvan de fotondichthei~ wordt gegeven 

door p s. 

ad I) Po voldoet aan de wet van behoud van massa 

fff fo J~ =0 (I) 

V 

Binnen een g8kozen g~sloten oppervlak S dat volume V omsluit geldt, dat de 

afname van de dichtheid fa in de tijd te meten aan de nettDflux over het to:

tale oppervlakte, (nis de normaal op het oppervlakte-elementje ds), ver

oorzaakt wordt door zowel de: 

absorptie , waarvoor we een absorptiefactor f invoeren,zodanig dat het pro-
, a 3 

duet van fa met de dichtheid~het aantal fotonen voorstelt dat per m per sec. 

geabsorbeerd wordt, 

als"de scattering (met scatterfactor f ) waarvoor de term f p de hoeveelheid 
3 S SJO 

gescatterde fotonen per m per sec. voorstelt. 

Nu kan (I) hiermee geschreven worden,als: 

!!! (fq + rJ jo d~ + 

V 

of ~n differentia~lvorm: 

ff fo ( ~' !!-) cJ.s = o 

$ 

(2) 

(3) 

De partiële differentiaalv-ergelijking (3) heeft voorfo de algemene op
-'2'/6 

lossing: fo = foo e 0 

waar~n 

voor 

fo ::: 0 
Voor 

Ó = I~.;\ 
0 f +f 

a s 
en foo ~s fotondichtheid bij r z 

Voor de flux van de onverstrooide stralÎng kan men zeggen 

F =-

0,~ lichtsnelheid. 



ad 2) de flux van de diffuus verstrooide straling kan volgens een door 

Kubelka en Munk beschreven formule geschreven worden als 

f = -V Dff> 
waar~n D de diffusie coëfficiënt voorstelt. 

32. 

De wet van behoud van massa, nu toegepast op de totale fotondichtheid binnen 

het gesloten oppervlak S in het materiaal geeft dan een vergelijking van de 

vorm: 
d. 
d-J 

(met f= fs +f) 

Jff f d~ 
V 

+ )( ( fo ( ~' '!}) - (\7 (D fs) J ~ )) cl5 = 0 

? 

of in differentiaalvorm voor h~t betreffende probleem: 

(4) 

zodat met (3) de totale fotondichtheid beschreven wordt door de differenti

aalvergelijking: 

(5) 

4.2. I. Allereerst kunnen we oplossingen van (5) gaan bekijken voor het geval dat de 

invloed van de ongescatterde fotonen verwaarloosbaar klein is t.o.v. dè 

gescatterde fotonen. 

Vgl. (5) reduc<>ert dan tot 

(D.. (7) 

bij de hier aanwez~ge cylindersymetrie kan (7) geschreven worden als 
' 

j_ à_ ( r ~)\ + 
r èr- or ) 

Separatie van de variabelen geeft een oplossing in de voDm 

' 
= (a) 

2. f 
a hierin IS <X= 

D 
f(m) moet gekozen worden afhankelijk van de randvoorwaarden. 

Het is evenwel niet duidelij.k welke randvoorwaarde aan het probleem bij 

z = 0 moeten worden opgelegd omdat de bronterm via deze randvoorwaarde moet 

worden binnengesmokkeld. 



33. 

De toegepaste methode zal dan ook alleen toepasbaar ZlJn voor transmissie-

metingen waarbij .het dichtheidsproft~l van de gescatterde fotonen bij 

z = 0 niet van grote importantie is. 

In appendix 4. I. worden enige numeriek bepaalde uitkomsten gegeven van het 

probleem: o.a. voor de randvoorwaarden welke door Longini en Zdrojkowski 
12) 

werden gegeven 

• 

~ 



4.2.2. De oplossing van vgl. (5) (m~t de bronterm). 

Voor het ééndimensionale geval, dus voor 

met randvoorwaarde dat IJ (z=O) = 0 . ) s 

volgt als één van de opl~ss;:gen voor((9)-7:\[f 

fs (-z:) = ts o { Ó t. •f.., e. 
D- c.. a, 

34 

(~) 

hetgeen dus nul is bij z=O en zich bij grote waarden van z exponentie~l 

gedraagt en V'Ez of z/, ö 
0 

gaat volgen afhankelijk van het feit welke 

de kleinste ~s. 

d 1 . . d -2-'"i' .. Meestal zal e be angr~Jkste term e e V$ z~Jn• 

Het gedrag van de deeltjes voor grote z wordt in hoofdzaakbepaald door het 

absorptiediffusieproces dat daar veel belangrijker is dan de invloed van 

de binnendringende bundel. 

(In hoofdstuk 4.l.l.werd deze bronloze oplossing nader bekeken). 

Voor het driedimensionale geval is .m.b.v. de greense functiemethode een 

oplossing in integraalvorm te schrijven voor het geval dat we een onbegrens

de ruimte bekijken. 

Met eenS-bron r' wordt 

S Cr: ,r') -

de oplossing van (5) 

_L 

4Tr 
exp (- YJi I!:' - .t' I ) 

l'r:-r'l . 
Of algemeen voor (9) 

~n cyl. coÖrdinaten: (!-', è~~') z.~~ de c.oor-dinà~e" Vdn de. br-on. 

F .(rz ·~) = ::a ' ,, . 

(I 0) 

In het algemene geval moet wanneer een begrensde ruimte wordt bekeken de 

oplossing een oppervlakteintegraal worden toegevoegd welke het effect van 

alle invloeden van buiten het omsloten volume V inhoudt. 

In het betreffende geval wordt een halfoneindige ruimte beschreven waar

voor geldt ·dat alle deeltjes die het materiaal verlaten nooit terugkomen. 

Laten we als randvoorwaarde voor het te beschrijven geval. aannemen dat 

~(r,~,o) = 0 (= Dirichlet - conditie). 

Aan deze voorwaarde kan voldaan worden d,Jor tegenover de bronnen buiten het 

materiaal "spiegelbronnen" aan te nemen zodat geldt dat de invloed op 

bij z = 0 zodanig is dat aan J<r,q~,o):owordt voldaan. 



Voor een puntbron in r' geldt~ (10) zodat 1n carthesische co~rdinaten: 

dus opdat s(x,y,o) = 0 volgt 

__L 

4TT 
ex 

Voor 
L 11 I 11 1 11 I 

de spie'3elor-on : ?C. :'.X 1 ~ :::.'1 1 è = -z 
8 1. I 'I. [-, I )2.. l, 1/2 I rTc:') 

e.xp(x.-x..') +('d-~)+.\È+è J x-~""'j)" 

en de algemene oplossing voor de halfruimte z) 0: 

Jff foo 
G ( I I I) + à'' x,~,è-i'l<.,~,e 

35 

~\la numerieke bepaling levert dit p s. Differentiëren 1s nu niet zo gemakkelijk 

meer. Uplos~en door eerst analytisch differentiëren daarna numeriek inte

greren kbst evenwel onvoorstelbaar veel rekentijd. 

Opmerking: De verre veld oplossing. 

Het algemene probleem kari beschreven worden m.b.v. de 2e identiteit 

van Green (o.a.(30)) 

Als voor r ) ) r '1 J s ( r , o) en op het oppervlak sneller naar 

' 
nul gaan dan waarmee ds _, oo gaat dan wordt 

f\,lt) = _t_ f"(f fot'J e.-'[fR cl~' 
J 4rr'D J. 'R -~ 

V_"c-o { p = f, e 3avoor r 
of 111 cylindercoÖrdinaten: waarbij f,J 

0 
oo 

= o voor r 
0 

n & 2. - \[!; -V r-1+ 2~, 
Ps(t,è-)-= 1~ Poo C> r., e "]) 

Lj 1) ~y'=r:::::"l.+=z-=2..=;-, --

< r 
0 

> ro 

=- f0~) 

met het verband dat Shockley
8

) afgeleid heeft voor D en f . 
a 

n.l. 
1) =- c. en 

2-k+W 
1s (12) voor grote r te schrijven als 

-'{i .r-
e e 

r 

( 12) 



• 

4.3. Meetmethoden en metingen. 

Ter bepaling van de straal-(=r-) afhankelijke uitflux (bij z=O) van het 

verstrooide licht ~n het sample werd gebruik gemaakt van de opstelling 

welke schematisch ~s weergegeven in fig. 4.2. 

In de invallende lichtbundel, afkomstig van de lichtbron ontstaat door 

middel van de diafragma's I en 2·ter plaatse van het sample een waist 

(zie ook hoofdstuk 3.3.). 

Het, van het sample terugscatterende licht wordt v~a een spiegel naar .de 

fotomultiplier geleid, waar ter plaatse van de spleet een afbeelding ge..: 

vormd wordt van de lichtvlek op het sample. 

36 

De fotomultiplier is, voorzien van .een filter, op een bewegingsmechanisme 

geplaatst. 

De openingsbreed.te van de gebruikte spleet is SOf. Met het gebruikte ver

plaatsingsmechanisme werden 16 meetpunten per mm vastgelegd. 

Na "abelen" (zie appeniix 4.2) van de verrichte metingen volgt dan de 

r-afhankelijkheid van de lichtintensiteit. 

Specificatie apparatuur: 

Fotomultiplier: EMI, S-20 (type 9~98 B) 

diafragma's: I: ~ lü ~n 

afstanden 

waist 

lens I 

filter 

2: r/> 5 mm 

125 mm 

Lens -Diafragma 
2 

: 175 mm. 

Lens - begin waist bO mm (zie ook fig. 3.2. en appendix 3.3) 

lengte 10 mm 0 2mm. 

f = 50 

(schott & gen.)Il Bg 12. 

Allereerst werd nagegaan ~n hoeverre een absorber invloed heeft op de 

reflectie aan een zeer dunne laag. 

Hiertoe werd het reflectieprofiel van melk-samples bekeken. 

Er werd gebruikgemaakt van.melksamples aangezien de verstrooiende eigen

schappen van melk overeenkomen met die van bloed, melk echter een stabieler 

samenstelling heeft en gemakkelijk te hanteren is. 

In een glazen bakje werd een dunne laag melk gebracht (~ 0, 1mm) met ver

schillende percentages absorber (10, 20, 40 vol % inkt) hetgeen de hoogte 
' van het gemeten profiel weliswaar een weinig verlaagde maar de vorm van 

dé kurve nagenoeg onveranderd liet. 



fo ~ o .,..~1 b plie,.. op bewe'3i"9~ rnec"
lens 

al\'\pl. 

choppe,... 
le..,s 

lens 

d;af-r.1 

diafr,l 

le"s 1 

' srie.3el1 

' ' 'wai•~ 
f't' 

~--- ---

s.a"'ple 
Wèis b Ïl'\ a.a"'-'esc.l,ene" lrc.h~bui'\Cie(. 



. 14 ) 1'. " b'. d • 1 . 1. . In overeenstemm~ng met b ~Jkt · q zeer urine agen s~ng e scatter~ng 

op te treden waarbij absorptie geen rol speelt. 

Aangezien bij spectrale metingen van bloed in vivo duidelijk de invloed 

van de absorptie blijkt (Hfst.3.3) moeten we in dit geval dus zeker van 

"multiple scattering" spreken. 

Er werden daarna verscheidene metingen verricht aan diverse c~nc~ntraties 

melk in verschillende dikten en met verschillende percentages absorber 

(inkt). 

Tevens werd gemeten aan de bloed bevattende en de geen bloed bevattende 

huid,waarvan enige metingen in de volgende figuren zijn weergegeven. 

Aangezien de theorie voor het betreffende 3-dim.geval nog geen passende 

oplossing heeft opgelevert, (na numerieke bepaling kan deze misschien w.él 

gevonden worden) is het nog niet mogelijk de gemeten kurven hier aan een" 

discussie te onderwerpen. 

fig. 4.3. meting aan de huid: de afbeelding van de ingestraalde lichtvlek 

had een straal van 0,75 mm. 

38 

Intensiteit wordt radiaal (m:b.v. abelen) bepaald voor een witte 

(bloedloze) vinger (kurve (+) een rode (x) en een e~tra rode 
, 

vinger (x). De intensiteit wordt aangegeven en valt van het uitgangs-

signaal na versterking door de lock-in amplit. 

fig. 4.4. metingen aan melk (de straal van de afgebeelde centrale bundel ter 

plaatse van de spleet is 0,75 mm) verdunde melk (50% water) met 

verschillende percentages inkt: o% (+), 0,25% (x), 0,5% (x), 

17o(y), 2,5% C•), 15% (o). 

fig. 4.5. verdunningen van melk (laagdikte ~ 4,5 'mm) 

I vol.%(+), 2% (x), 4% (x), 16% (o). 

fig. 4.6. geeft enige metingen verricht m.b.v. een He.Ne.laser (~ = 6328 X), 

(In de opstelling van fig. 4.2 is de optiek in de aanschijnende 

bundel vervallen). 

In fig.4.b staan uitgezet: Het gereflecteerde licht afkomstig van 

een in de bundel geplaatste spiegel (kurve (6) ) en 2 metingen aan 

de huid: (bloed bevattend (o) en witte huid (x) allen op I ge

nomeerd bij r = 0.) 



De meting van de radiale lichtintensiteit m.b.v. de spiegel 

leveren het voor de laser karakteristieke Gaus.s profiel op. 

De metingen geven praktisch geen verschil voor de gereflecteerde 

lichtintensiteit van de bloed bevattende en de witte huid hetgeen 

te verwachten was daar de' absorptie van beide samples bij de 

betreffende golflengte ongeveer gelijk is (Hfst.3). 

39 
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Conclusie 

De reflectiespectra van hoofdstuk J geVen slechts globale informatie 

over zowel S als Cb. 

Een exacte bepaling van de radi~le uitflux zou moeten volgen uit de 1n 

hoofdstuk 4 behandelde diffusietheorie. 

De literatuur over het behandelde onderwerp 1s uitermate verwarrend. 

Geen enkel model is toereikend om het probleem volledig te beschrijven. 

~let behulp van de gevolgde methode is naar ons gevoel wel de beste 

richting aangegeven rnaar aan een volled~ge uitkomst is nog niet toege

komen. 

• 

44 



Appendices 

Appendix 2. I. 

Grootte-orden van en~ge bloed-parameters: 

~ 1 
r 

d 
r 

V 
c 

s c 
H 

?c 

~ 

gemiddelde diameter rode bloedcel 

gemiddelde dikte rode bloedcel 
2 . 

~/4 1 d : gemidd. celvolume 
r r 

gemidd. celoppervlak 

herllatocriet 

brekingsindex rode bloedcel I?) 

(t.o.v. lucht) 

aantal rode bloedce llen/mm3 

ong. s· l 
ong. 2f 
ong. 88 f3 

ong. 138 f2 

0,44 ~ 0,05 

1.402 ~ 0,001 

·c b ij 5 ti 9 o R) 
5. I o6 

(in o~erdund bloed) 

A 
cm 

aantal bloedcellen nodig om 

I mmol hemoglobine te vormen 

-I 
N@vogadr~. (m mo 1) 
280. I o6 ~ 2. I 012 
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Appendix 3. I . 

Afleiding van de formules voor de reflectantie en transmittantie van een laag 

verstrooi~end en absorberend materiaal. 

( ~~ d" . l') I )6)7)24) een 1mens1onaa . 

Wanneer een gecollimeerde bundel licht met intensiteit I bij x 
0 

0 invalt 

op een laag ter dikte d , dan zal de 

x.=-o i R =-I 
_ r ("X.=o) 

dx.. 

f 

fig.A.I 

intensiteit van het licht ~at door het laagje dx gaat verminderen t.g.v . 

I) absorptie • 

2) diffusieverstrooiing (in voorwaartse en achterwaartse richting).fig.A~I 

Defini~ring van de voorkomende grootheden: 

I 
u 

intensiteit 

intensiteit 

van het 

van het 

invallende geco11imeerde 

gecollimeerde licht ter 

licht ter 

plaatse x. I 

I 
t 

intensiteit van licht gescatterd lil voorw·. richting. • 

intensiteit van licht gescatterd in achterw. richting. I 
r 

d dikte van de laag. 

V absorptieco~ffici~nt van het materiaal. 

plaatse x 

' 

K scatterco~ffici~nt van het materiaal voor licht 111 voorw. richting. 
V 

o. 

K scatterco~ffici~nt van het materiaal voor lichi 1n achterw. richting. 
a 

Voor de intensiteitsvariaties van I, I en I over dx~ zijn nu de volgende 3 
r t 

~~rste orde differentiaalvergelijkingen op te stellen: 

d I = -(w + Ka + kv) I 
d-x. ( I ) 

(ile gecollimeerde intensiteit wordt zowel door de absorptie als door de . 
scattering met een constante fractie verminderd). 



(2) 

dir 
--- =-(W+K )i + K.I, + K,l clx.. a r .. ~ co 

(3) 

Opmerking: Volgens de scatterthèorie van Mie zal K des te groter ZlJD 
v 21Tr 

Terzijde 

10 vergelijking met Ka naarmate de verhoudingT groter is. 

(~ deeltje = 2r) 

Het bovengenoemd~ stelsel differentiaalvergelijkingen lS 10 feite 

een uitbreiding van de z.g. Kubelka-Munk vergelijkingen, die de 

variaties van de diffuse lichtintensiteiten over het laagje dx 

beschrijven. 

dIt 
-·- =- ( w + K) Il
dx 

+ K.I~"" (4) 

(5) 

4S 

Dit stelsel is bruikbaar wanneer, vanwege een (zeer) hoge dichtheid 

van scatterende deeltjes, de indringdiepte (totdat verstrooiing 

optreedt), van de gecollimeerde lichtbundel I , verwaarloosbaar is. 
0 

Tevens kunnen we dan volstaan Jnet één scatterkoëfficiënt K(~K ) . 
a 

Gebruikmakend van de randvoorwaarden: 

I I 
(x=O) o 

1
t(x=O) 0 

en 

I = Ll r(x=d) 
is net mogelijk .om I, l en I op te lossen uit (1), (2) en (3). 

t r 
n.l.: 

e -Q('(d-)C.)} 

-ord 
(w +Ka -oe) e 

(b) 

(7) 

(8) 
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N.B.: In de formules voor I (7) en voor (I + \) (8) ~s de voorwaartse 
r 

scattercoëfficiënt K verdwenen I . 
·V 

I11 het vervolg vervangen we K dan ook door K. 
a 

Bij x = d, volgt uit (8) de formule voor de totale g~transmitteerde intensiteit 

T: 

T (I+ 1 ) 
I ÎOC 

r- ord -oc:c:l 
[. ')(~d (\N + k + ex) e - (W + k- o(} e 

-ord 
::. I.2.0(".e 

(9) 6Af + K -tor) (}'J -+ I< - c>C ) 
- !l«d - e 

welke voor w »I< (en d ... s ex = Vw'l+ 2KW ~ W(l + 1_ -~)= W+K) 

T==I Cl 

(JO) 

Analoog volgt uit (7) bij x = 0 de formule voor de totale gereflecteerde ln

tensiteit: 

~ = t K { e or:c:l - e -ord } ( 1 1 ) 

O(d ( ) -OI'd (W+I<+or) e - · W+k-c< e 
o<d 

en wanneer d-oovolgt na delen van teller en noemer door e 

Samenvattend' vinden 

~= L.K 

we 
'"' +k+Vwz.•lKW' 

voor de transmittantie 

-(W+K) d 
e 

~>>K 
::::V 

(d.i. 

en voor de reflectantie (Q/I
0

) voor een oo dikke laag 

(1) algemeen 

R = doo 

(2) wanneer H>) K 

K 

W + k + Vv,/·+ 2.\<W 

k 
2.W 

lok 
2.W 

T/I ) wanneer 
0 

(12) 

w>> K: 

(I 3) 

(14) 

( 1 5) 

Wanneer niet geldt dat.\~>) K, 
w 

~s het mogelijk(uit (14)) de verhouding K 

expliciet te schrijven als functie van R : 
atx> 

:L 

Ji:L = ( I - 'Ra!!Q) 
k 

: =- ·F (R ) D\00 
(16) 

F(R
8

,,.) =de z.g. Kubelka-i1unk functie 

w 
Het verband tussen en R (gegeven ~n (16)) ~s duidelijk wanneer we ons 

K a .... 
realiseren dat: 

K 
Rö\oo = -w + K + Vw(w+l'r<)' 

w + 1-<- Vw(W-+lt<J' =:. 

k 

• 

Vw(W+'l.Kj - w 
Vw(w+11o:.) + W 



Appendix 3.2. 

Bepaling van de zuurstofverzadiging van een laag gehemolyseerd bloed. 

Het hemoglobine resp. oxyhemoglobine bevindt zich nu in een oplossing en er 

zijn geen verstrooiiende deeltjes aanwezig, zodat we voor de absorptie de 

wet van Lambert;-Beer mogen hanteren. 

als E 

en C c 

T - I .. -ex p ( - W d) 

de extiuctieco~ffici~nt E=E(À) 

re lat, c abs. 
millimolaire hemoglobine concentratie 

(mi~limol.) 
l'l.ter 

Verder defini~ren we de z.g. optische dichtheid 

' 

( l ) 

( 2) 

Je E \)..) curven van oxihemoglobine en gereduceerde hemoglobine ZlJ n 1n 

hoofdstuk 2. blz.9 ve·rmeld. 

so 

Ter bepaling van de zuurstofverzadigingsgraad S van een mengsel van oxy- en 

gereduceerd h~noglobine meten we nu de O.D's bij 2. verschillende golflerigten 

\ en '>.
2

, zodat S kan worden cpge~ost uit 2 vergelijkingen met 2. onbekenden. 

Opmerking: C en E (>.) 
0 0 

relatieve concentratie respect. exctinctieco~ffici~n~ 

bij ).. van oxyhemöglobine. 

relatieve concentratie respect. exctinctieco~ffici~nt 

bij }.. van hemoglobine 

en C + 
Ll 

eh c = 1 uo;n = 1 

Bij delen van (3) door (4) volgt 

0. 0. (\) 

0. 0. (\) 

E .. (>.~> c .. + Eh(>.l) C" 

E.,<\) Co+ Eh(\_)Ch 

(3) 

(4) 

(5) 



Ue zuurstofverzadigingsgra~d S 1s per definitie 

Voor 2 

S : Co · : C
0 { 

S : 0 al$ C0 : 0 
s = 1 als c.= 0 co+ c" 

willekeurige).' s kunnen we nu uit (5) S oplossen 

sQJ_ - 0. 0. (~,) 

s - Eo{>,.l.) 0. 0. C.\) 
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(6) 

Dit verband tussen S en de verhouding der O.U's 1s echter te vereenvoudigen 

door gebruik te maken van z.g. "isobestische" golflengte d.w.z. eenÀ waarbij 

E (>, . ) = E (À. ) 
0. 1SOb. [I 1SOb. 

I.p.v. ( 5) nu (a 1 s À 
2 

= \ . · ) 
· 1sobest1sch 

zodat 

en C +c
1 

= 1 
0 l 

O.O. (ÀL) 

O.O. (\) 
= Eh(~)+ ( E.<~ ... >- Eh~,)) Co 

EhC\,> 

O.O. (À1) 

o.o. (À,) 

Eh(>.,) O.D.(A,) 

Ep.,>-E...,q> 0.D.CÀ2) 

14- - B 
(7) 

i.lpmerking: A en B ZlJil te bepalen door de O.U metingen aan elke component 

afzonderlijk te verrichten 

(n. 1. 0 A (0. D,(.X
1
)) - B 

0. D.(~2 ) 
h 

en A 
. 0 .D.(À 

1
) 

B) ( ) -
O.D.(-\ 2 ~ 

0 



x' 

\. 
\. ',: \. 

r-. ' ! '~,i . ,., 
. ' I 1', ', 

' ' ' \ 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' \ 

' ' 

-++-++-+ 

'' ,,, 
"' ~, 

bundel na D3 
voor l1 

,, na L.z. 
hierbinnen bt~F cle waisl . .. 

DRIFT X. 1 = X"+ l x~ 
X',... x' 

f 0 

bj J,.ïfk-.a.~~~-l'lc:l l 

LENS x,= 'X... 
-x• = -x•- ïC ... I 0 --. 

"F 
b~ br-c!lnclp. a~~· F 

-· 
)( 

(1'1 
N 
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: ~ : ,, 
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I 
' i : '- I : . : I 
! : I . · I 

I I 
I I 
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I I I 

I 
I 

x 
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Appendix 3.5 

Het overbepaalde stelsel van 17 vergelijkingen (in À ) met slechts 2 

onbekenden co en eh. 

E,..aet (>..,) -= 
E "'ee~ ( \) = 

~ Eo C\) ;- c~-. t:~,(_\) 
c" E" C>-1. ~ + c h E" (:AL) 

1s te reduceren tot 2 vergelijkingen met 2 cribekenden (Num Wisk.~I 27 )) 

(I) 

E( Ài) 
Immers de som der kwadraten van de verschillen van (E = E C + E E 

), . ) exact exact o o h h 
(literatuurwaarden)) enE( 1 

, is extreem (d.i. minimaal) als de parti~le 
gemeten 

afgeleiden van deze som naar C
0 

resp. Ch nul zijn= 

_Q_ L ( E '31!mek., - E. ex4ct ) l. = 0 

ê>c~-. 
Substitutie van (I) in (2) levert: 

11 2.. .21 l"'f 
Cot,(Eo(>-))+ C~1;!EJ>'J)CEh(\>.> -t-,<E.<X,)xEt~)):: 0 

c.€(E
0

(>.Jx Eh(~,))+ C 1.:~.(E~-.(.~i))2..- i::Èh(.ÀJxEtÀt)): D 
lt.l L, i i.~ I 

'vaarin de array's E ()..i) en Eh(.>-i) verkregen.worden, 
0 

(2) 

(3) 

\4it de Extinctie curven van HbOZ .en Hb (blz.9)en het array E(i) door trans-

formatie van de reflectiecurve~ 

C en C werden uit (3) numeriek bepaald met een klein programma voor de 
0 h 

P 9200 waarvan de tekst is afgedrukt op blz. f?/:'" 

(hie.ri" is Q:~ co J b .-=Ch en C k :=- c.~ =- e3f:.,2.) 



ttS-
0010 'BEGIN' 
0020 'REAL' M,CK,Pl,Qt,Rt,P2,Q2,R2,V,F,O,c,s,A,RJ 
0030 'INTEGER'I,NJ 
00 LO ' REAL' 'ARRAY ' E 1 ( 1 : l 7), E2 ( 1 : 1 7 J, E ( 1 : 1 7 H 
0050 N:=HEAD#4JCK:=RF:AD#4J . 
0060 'F0R' I:=l 'STEP'1'LNTIL' N '00' EHlJ:=RF..ADH4J 
0070 'F0R' I:=l 'STF:P'1'LNTIL' N .'00' E2CIJ:=READ#4J 
0080 'F0R' I:=l'STEP' l'UNTIL' N '00' ECii:=RFAD#4J 
0090 'F0R' I :=1'STEP' 1'LNTIL' N'D0' ECil:=CK/E[I JJ 
0100 p 1 : =0 1 : =R 1 : =P2 : =02: =R2: =0; 
0110 'F0R' I:=1'STEP' l'UNTIL' N'D0' 
0120 'AEGIN' V:=CECIJ>t2J P1:=Pl+VJ 
0130 r:=E1CIJ*E2CIJ J~l:=Ql+FJ 
0140 M: =F.l (1 J*E( IJ JRt:=Rl +MJ' 
0150 o:=CE2CIJ)t2 J02:=Q2+DJ 
0160 C:=CE2CIJ*E(IJ> JR2:=R2+r.; 
0170 'END' J 
0180 s:::ot/Pt; 
0190 R:=<S*R1-R~)/(0l*S-02>J 
0200 A:=<Rt-<q*Q2))/P1J 
0210 PRINTCA>; CARFUAGEC3> JPRINT<R> 
0220'END' 

(Jfll Allf:~ D 

• 

ss 
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Appendix 4.1 

Longini en Zdrojkowski stelden 1n hun artikel 
12

) ter bepaling van de straal

afhankelijke uitflux aan vgl. Hst.4, (3) de volgende randvoorwaarden 

(p = fotondichtheid) ! 
I 

bij z = 0 p= Po 
r- ~ ~'""o 

r· f· i 

.I 
voor 

p = 0 voer-- r >re ! 
I r. 

met _h_ te bepalen voor r > r en z 0· i fig. A.I. 
h 0 

Ue oplossing van het probleem 1s met de gestelde randvoorwaarden door ons 

numeriek bepaald. 

(daar dit p
0 

is voor r ~ r 
0 

dan 1s 
en 0 voor r > r ) 

0 

dus 
IS r(rn) '" v91 Q 

hiermee is (4-\ 
o-z} 

- ____, 
= -por., f v.,...,.,_-t 0<'1. ]o~~J 1 (r'flro) dm 

0 
ii!'=O 

l1etgeen bij numerieke bepaling (zie bijlage) een oscillerende functie oplevert. 
blz.S& 

Ook andete randvoorwaarden zoals 

1T;" ,._ voor r ~ r 
r o 

p 

p 
. 0 

arcs1n --voor r ) r 
r o 

fig. A.2. 
s1n mr 

0 28) . 1" "k ---- volgt leveren osc1llerende plaatse lJ 
m 

negatieve functies· voor de ~ op. 

waaruit een fCm) 

Een Gaussachtig profiel voor de *wordt verkregen wanneer we ook voor de 

dichtheid bij z = 0 een Gaussprofiel aannemen:· 

. 0 

dus p4:-,o) = Po e 
- ~"'/crl. . 

(met 20""= halfwaardebreedte v. piek) 

0<> 

dan is p(.2) = r 
0 

($!t: en dus 

'l. z 
"0 - tn::Q:' 

po ro f V 'm1...+ P({l h-1 Jo~,...) e lf oll'l'l 

0 

2 
Voor verschillende willekeurige waarden van~ (o,S,IO,l5) 

uitgezet tegen r (zie fig.4.1 .J). 

lS ~) 'o 1 z=O 



IN HET V0LGENDE PRfJGRAWA RF.VATTF.N DF ARRAYS C EN D WF.EG
F"ACTfJREN V00R DE lAGUF.RRE INTEGRATIE 

' 0020'REAL'A,RO,R,Z,JNT,P,I,Q,S; 
0030'REAL''ARRAY'C(t:t5J; 
()()L() '~EAL' 'ARRAY 'O[l :t 5]; 
OOSO'REAL''ARRAY'E[t:t5]; 
0060 'RF.AL''PR0CEDURE' JO<Z>.J'VALUE'Z.J'REAL'ZJ 
0070 'REGI N' ·~~EAL' s, TH: =Z*Z/9 J S: =3/ARS< ZH 'IF 'ARS< Z> 'LQ '3 '11-IE<'J' .JO:=< ( « 
0080 c.0002100*T-.0039444)*T+.0444479>*T-.3163866>*T+1.2656208>*T-2.2499 
0090 997>*T+1'ELSE'JO:=<<<<<C.00014476*S-.00072805>*S+.00137237>*S-.OOOO 
0100 9512>*S-.00552740>*S-.00000077>*S+.79788456>*C0S<<<<<<·00013558*S-. 
0110 00029333>*S-.00054125>*S+.00262573>*S-.00003954)*S-.04166397)*S-.78 
0120 5~9Ht 6+ARS< Z» /SQRTCARS< Z> > 'F.ND' JOJ 
0130'RFAL''PROCF.DURE' J1<Z>.J'VALUE'ZJ'REAL'ZJ 
3000 'REGIN' 'RF.AL 'S, DT: =Z*Z/9 JS: =3/AR 
3010 S<Z>J'IF'ABS<Z>'LQ'3'THEN'J1:=<<<<<<.00001109*T-.00031761>*T+.00443 
3020 319>*T:-.03954289>*T+·21093573>*T-.56?.49985>*T+l/2>*ARS<Z>'ELSE'J1:= 
3030 < < < « <- .ooo20033*S+ .00113653>*S- .0024951 t >*S+ .ooo1 710S>*S+ .01659667 
3040 >*S+.00000156>*S+.79788456>*COS<<<<<<-.000291MS+.00079824>*S+.OQ07 
3050 4348>*S-.00637879>*S+.00005650>*S+.l2499612>*S-2.35619449+AAS< Z> > /S 
3060 ORTCAASCZ>>'END'J1J 
3070 R0:=RF.ADH4J 
3080 '1'0R' I: =1 'STFP' 1 'UNTIL '1 ~ 'D0' 'AEGI N 'C(! J: =READ114J [)[! J: =RF.AD#4.J 'ENO' 
3090 R:=t.Ol JP:=OJ 
3100PRINTTEXT < '< 'INTE~AAL ALS Fl.Ji'.JKSI.F VAN R RIJ PARAMETFR A '> '> 
3ft0 ; 'F0R' A:=O'STEP'10'UNTIL'20'D0' 
3120 '8EGIN'NLCRJ'F0R'P:=t1'STEP'l'UNTIL'20'D0' 
3130 'RF.GIN'R:=P/10JINT:=OJ 
31 L() 'FfJR 'I : = 1 'STEP' 1 'UNTI L' l 5 '00' 
31150 'BEGIN'Ft IJ: =SQRHCC IJ t2+A> 
3160 *JO((':(I L *R>*JHr.( J l*ROH 
31 70 Q: =0( I l*F[J. J; I "'"lf:: =P-IT+QJ 
3180 'F.ND' 
3190 CARRIAGE<2>JPRINT<INT>JPRINTTF.XT<'<','>'>JSPACE<2>.J 
3200 'F.NO' 
3210 'END' 
3220 'END' 
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Appendix 4.2. 

Abelen 

Hen kan het lichtprofiel met voldoende nauwkeurigheid abelen als 

Ie de afgeleide in de staart van het profiel < 5 % van de maximale afgeleide 1s. 

Dit is bijna alleen het geval als 

2e het profiel tot op 10% van zijn topwaarde bekend 1s. 

Methode. Ae~ geeft van het gemeten halve profiel 65, 85 of 105 meetpunten. 

Aan elk Se punt wordt een gewicht gegeven volgens de methode beschreven in 22). 

Elk :J/5 punt çiat hieruit volgt wordt gebruikt voor de bepaling van de spline 

functie (dit is een reeks van derde graadspolynomen). 

De eigenschappen van spline functies zijn: 

a) s, s' , t/' ~,Dntinu x , x 
o n 

bestaat in ieder der open intervallen x., x. 
1 J J + 

b) s"' en is daar constant. 

Van deze spline functieS wordt in de N/5 punten de afgeleide bepaald, waarna 

door lineaire interpolatie tussen deze punten een continue s' (x) ontstaat. 
x 

t)eze s 1 (x) wordt dan numeriek geÏntegreerd volgens de (inverse) Abelintegraal 
cl. 

pt) ~ - -4r r s'(;x.) 
Vxz.-r'

• 

x stelling: als s(x) 

r 

cÁ 

= J P(r) r d.r 
\r:-:;--; 

x. vr-Jc 
dan·P(r) 

Uit 1s bewijsbaar v1a de Abel'se integraaltransformatie. 



Lij st van gebruikte symbolen: 

x,y,z 

r,l>,z 

c 

N 

H 

E 

1 
' ~I "1 =-

T ?o 

I 
0 

s 
H 

K 

O.D. 

Sc 

Vc 

f 
rt 

D 

Djt 

carthes. coÖrdinaten 

cylinder coÖrdinaten 
. m mol 

concentrat1e (
1

. ) 
1ter 

aantal cellen/mm3 

hematocriet (fractioneel volume bloedcellen) (%) 

extinctiecoëfficiënt voor absorptie 

brekingsindex 

relatieve brekingsindex 

transmissie (getransmitt. flux, intensiteit) 

reflectie (gereflecteerde " 

transmittantie (T/I ) (%) 
0 

reflectantie (R/1 ) (%) Albedo 
0 

" 

invallende lichtintensiteit (gecollimeerd) 

zuurstofverzadigingsgraad 

absorptiecoëfficiënt (W 

scattercoëfficiënt (K = BH (1-H)) 

optische dichtheid ; ln (I /T) 
o, 

golfiengte van het licht 

celoppervlak 

celvolume 

' fotondichtheid 

gemiddelde levensduur foton 

diffusiecoëfficiënt 

diffusieachtige coëfficiënt 

CizK 

C/2K+W 

) 

c lichtsrielheid in medium 

A aantal bloedcellen bevat 1n I mmol. hemoglobine cm 
f absorptie constante. 

a 

• 
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