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Modelvorming van een menselijk kniegewricht 

~~ 76.07 Ir. J.S H.M. Wismans 



Voorwoord 

Voor U ligt de beschrijving van een gedeeLte van het werk dat uitgevoerd 

is in het kader van het knieprojekt dat ten doel heeft, ~odellen te ont

wikkelen voor de beweging en krachtverdeling in een gewricht. 

Het betreft een door Z.W.O. gesubsidieerd onderzoek. 

Uitvoering van het onderzoek 1Vindt plaats aan de Technische Hogeschool 

in Eindhoven, afdeling Werktuigbouwkunde in de vakgroep_Technische 

Mechanika onder supervisie van prof.dr.ir. J.D. Janssen en dr.ir. F.E. Veldpaus. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de orthopaedische 

kliniek van het St. Radboudziekenhuis in Nijmegen: prof.dr. Th.J.G. van Rens 

en ir. R. Huiskes en het anatomisch-embryologisch laboratorium v.d. 

universiteit in Leiden: dr. A. Huson. 

Een globaal overzicht van het verloop van het onderzoek vindt U 1n 
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De gestreepte lijn geeft globaal aan hoever het onderzoek gevorderd is. 

Dit rapport heeft voornamelijk betrekking op het blok: 3 dimensionaal 

model met starre gewrichtsoppervlakken. Op sommige plaatsen zullen de 

andere blokken echter ook ter sprake komen. 

Het rapport is geschreven door iemand met een technische opleiding. 

Niet te vermijden was dat hier en daar gedeelten voorkomen die voor 

o.a. medici moeilijker te volgen zullen zijn. Gepoogd is het rapport 

zodanig op te zetten dat een aantal meer technische paragrafen 

eventueel kunnen worden overgeslagen zonder dat de grote lijn van 

het verhaal verloren gaat. De betreffende paragrafen zijn met een 

:x aangegeven. 
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1. Inleiding 

1 . 1 Algemeen 

In dit rapport wordt een pog~ng beschreven een model te maken 

van een gewricht, in het bijzonder het menselijk kniegewricht. 

Het model is in eerste instantie ontwikkeld om de globale bewe

ging van het gewricht (o.a. de ligging van de contactpunten) 

te bestuderen. 

In een latere stadium van het onderzoek kan dit model als basis 

dienen voor de berekening van globale krachten in ligamenten 

en tussen de gewrichts-oppervlakken. Tevens kan dit model dienen 

als uitgangspunt voor de studie van de deformaties van de ge

wrichtsvlakken. 

Het karakteristieke van een kniegewricht is dat elke gewrichts

deel 2 gewrichtsvlakken heeft, zodat de kracht op 2 plaatsen 

doorgeleid wordt. 

Gewrichten met één contactpunt of met 3 of meerdere kontaktpunten 

(zo die er zouden zijn) kunnen met dit model niet bestudeerd 

worden. Op basis van analoge mathematische beschouwingen zijn 

dergelijke modellen echter te ontwikkelen. 

De invloed van de knieschijf (patella) is in dit model (nog) 

niet opgenomen. 

1.2 Modelvorming 

Een zeer.belangrijk aspekt van een model is, dat er altijd een 

vereenvoudiging van de werkelijkheid moet plaats vinden. 

In de systeemtheorie kan men de volgende fasen bij het ontwikkelen 

van een model onderscheiden J J 

I. werkelijkheid 

2. beschrijving v.d. werkelijkheid 

3. mathematische beschrijving 

4. formaliseren 

5. interpreteren 

Gevoeligheidsanalyse , verifikatie, modelverbetering e.d. zijn 

zaken die daarna aan de orde komen$ 

De hoofdstukindeling in dit rapport ~s op dE bovenstaande stappen 

gebaseerd. De nadruk in dit rapport ligt op de stappen 2, 3 en 4. 

In een latere fase van het onderzoek zullen de andere stappen 

aan de orde komen. 
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1.3 Samenvatting 

De werkelijkheid in dit rapport is een menselijk kniegewrichto 

Voor een beschrijving van deze werkelijkheid komt men in eerste 

instantie terecht bij de anatomie, waar men vooral door het ont

leden van kadavergewrichten een beeld van de werkelijkheid heeft 

verkregen. Meestal resulteerde dit in prachtige tekeningen en 

uitg~breide beschrijvingen in anatomieboeken. 

Deze beschrijvingen kunnen beschouwd worden als een beschrijvend 

model: de ingewikkelde werkelijkheid wordt vereenvoudigd weergegeven, 

men onderscheidt elementen en onderkent funktierelaties. In 2.1 

is een dergelijke beschrijving opgenomen. 

Een belangrijk gemis tot op heden is dat de werkelijkheid voor 

zover ons bekend nooit in meetdata is va~tgelegd, iets wat erg essen-

tieel is om een realistische simulatie van de werkelijkheid door middel van 

rekenmodellen te verkrijgen. 

Voordat dergelijke metingen verricht worden is het goed om een 

systeem-begrenzing te definiëren: 

Als systeem wordt beschouwd een kadavergewricht, zodanig ont

leed dat slechts het femur en het tibia,, ligamenten en eventueel 

het kapsel overblijven. 

De input van het systeem is de flexie-extensiehoek, de output van 

het systeem is de positie van femur bij deze flexie-extensiehoek. 

In 2.2 wordt deze systeem-begrenzing nader omschreven. 

Een belangrijke stap in de modelvorming is het buiten beschouwing 

laten van allerlei niet of minder relevant geachte aspekten van. 

de werkelijkheid. Belangrijk is dat men duidelijk aangeeft waar 

deze vereenvoudigingen hebben plaatsgevonden. 

Van een aantal elementen zullen weinig of geen gegevens bekend zijn. 

Totdat meer informatie bekend is zullen dan aannamen gedaan moeten 

worden. 

In 2.4 zal een beschrijving van de werkelijkheid zoals deze in de 

onderhavige modelvorming gehanteerd is worden gegeven met vooral 

aandacht voor vereenvoudigingen en de verschillende aannamen. 

In hoofdstuk 3 wordt de mathematische modelvorming behandeld. Hier 

wordt het beschrijvend systeemmodel uit hoofdstuk 2 vertaald 1n 

wiskundige termen. 

Aan de orde komen: het vastleggen van de positie van een lichaam 

in de ruimte, een wiskundige beschrijving van de gewrichtsopper

vlakken, de wiskundige formulering van het kontakt tussen de 

gewrichtsoppervlakken, en een mathematische beschrijving van het 

gedrag van de ligamenten~ 
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Het systeem knie wordt zodoende beschreven door een aantal wiskundige 

vergelijkingen. 

Het oplossen van deze vergelijkingen met behulp. van een digitale 

rekenmachine komt in hoofdstuk 4 aan de orde. 

In hoofdstuk 5 zal een en ander worden toegelicht met een rekenvoor

beeld. 

Beschreven worden o.a. in- en output van het rekenprogramma. 
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2. Beschrijvend systeemmodel 

2.1 Anatomische beschrijving 

Er is vrij veel literatuur beschikbaar (zie b.v. 12 I) over de ana

tomie van het menselijk kniegewricht. Men is het er over eens dat 

het kniegewricht het grootste en meest gekompliceerde gewricht van 

het menselijk lichaam is. 

Het gewricht bestaat uit 3 botstukken. Namelijk: (zie fig, 1) 

femur (dijbeenbot) 

tibia (scheenbeen) 

patella (knieschijf) 

De delen die over elkaar glijden zijn bedekt met een laag kraakbeene 

De patella glijdt over het femur en het femur over het tibiao 

Zowel het femur als het tibia hebben elk 2 gewrichtsvlakken, condyli 

genaamd. Deze condyli van femur en tibia rollen en glijden over 

elkaar. 

Het kontakt tussen deze gewrichtvlakken is gedeeltelijk rechtstreeks 

en gedeeltelijk via de menisci, 2 halve-maanvormige gemakkelijk te 

deformeren strukturen van een vezelige soort kraakbeen. Hun mechaqische 

funktie is vooral: stabiliteit van het gewricht verhogen, krachtsver

deling, verdeling van synoviaal vloeistof over het gewrichtsoppervlak 

en schokken opvangenj 3 I. 
Het gewricht is omgeven door het zogenaamde gewrichtskapsel. 

De ruimte binnen het kapsel is gevuld met synoviaal vloeistof, een 

stof die er onder andere voor zorgt dat de gewrichtsdelen met een 

zeer lage wrijving over elkaar kunnen glijden. 

Femur en tibia zijn met elkaar verbonden door een aantal ligamenten 

(banden). Ligamenten zijn vezelachtige strukturen voor een groot 

gedeelte bestaande uit collageen. Over de funktie ervan bestaat in de 

literatuur geen overeenstemming, omdat er zowel een sensorfunktie 

als een mechanische funktie aan wordt toegedacht. 

Vaak zijn experimenten uitgevoerd aan kadavergewrichten waar op 

systematische wijze ligamenten werden doorgesneden. De konklusles 

uit deze experimenten zijn echter niet eensluidend. Brantigan I 4 I 
geeft een aardig overzicht ~an de verschillende opvattingen~ 

Recente onderzcekingen op dit gebied zijn onder andere uitgevoerd 

door Girgis j ','5 I · 
De 4 belangrijkste ligamenten van het kniegewricht zijn: 

het laterale (buitenste )en het mediale collaterale ligament 

het anterior (voorste) en het posterior cruciate ligament (kruisbanJen). 

De collaterale ligamenten vormen een geheel met het gewrichtskapsel. 
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De kruisbanden bevinden zich in de gewrichtsholte tussen de 

beide condyli. 

Naast deze 4 ligamenten zijn er nog enkele kleinere ligamenten, die 

echter voor het funktioneren van het gewricht van minder belang 

worden geacht~ 

De patella of knieschijf heeft 2 gewrichtsvlakken. Kontakt vindt 

plaats met de binnenzijden van de femurcondyli. Men neemt aan dat 

de patella 1.n hoofdzaak fungeert als momentvergroter. De door de 

musculus quadriceps (strekspieren) uitgeoefende kracht wordt via 

het patellaire l1.gament doorgeleid naar het tibia. 

Het femur kan over het tibia rollen en glijden. De buig-strek 

beweging (flexie-extensie) kan plaats vinden over een hoek van 

ongeveer 150°. Tevens kan afhankelijk van de flexie-extensiehoek 

een rotatie plaats vinden om de lengte-as van het tibia. 

We nemen aan dat de ligamenten een belangrijke rol spelen bij de 

verschillende mogelijkheden van be\veging van femur t.o.v. tibia. 

Bovenstaande beschrijving kan gezien de komplexiteit van het geheel 

bij lange na niet volledig zijn. De elementen die naar onze mening 

belangrijke invloed hebben op de krachtverdeling en de beweging 

van het kniegewricht zijn echrer aanwezig. 

2. 2 Sys :~eembegrenzing 

Een tot op heden vaak gehanteerd (materieel) model van een knie 

is een kadaverknie, die zodanig ontleed is dat het femur en het 

tibia en een aantal ligamenten overblijven. Daarbij wordt ook de 

patella verwijderd. 

Met een dergelijk materieel model Zl.Jn experimenten uitgevoerd, 

waarvan de essentie was dat de positie van femur t.o.v. tibia 

bij verschillende flexie-extensie hoeken en belastingen gemeten werd. 

Voorbeelden van dit soort experimenten zijn te vinden in: 

Braun and Fisher I 61 ' Knese l 71 ' Frankel! sl Ching Jen Wang 191 . 
Als systeem beschouwen we in het vervolg een dergelijk kadaver

gewricht. (fig. 2) 

Input van het systeem lS de flexiE -extensie"hoek, de o·..1tput bestaat 

uit de positie van femur t.o.v. tibia en de positie van de contact

punten. (fig. 3) 
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flexie-extensiehoek ''··---------

femur 

tibia 

fig. 2 

Input: 

Output: 

flexie-extensiehoek 

model 

positie van femur t.o.v. 

tibia en plaats v.d. 
contactpunten 

fig.3 

2.3 Nadere omschrijving van het systeem 

Uit eenvoudige experimenten met het kadavergewricht blijkt dat 

wanneer de flexie~~xtensiehoek binnen bepaalde grenzen blijft, 

het femur t.o.v. het tibia bij elke flexie-extensiehoek blijft 

staan zonder dat een uitwendige belasting uitgeoefend hoeft te 

worden. 

Verder blijkt dat er steeds 2 kontaktpunten zijn en wel één op 

elk der condyli. 

Belangrijke parameters die bij een bepaalde flexie- extensiehoek 

van invloed zijn op de positie van het femur t.o.v. het tibia zijn: 

- de externe belasting 

- geometrie v.d. gewrichtsvlakken 

- materiaaleigenschappen van kraakbeen en bot 

- wrijving tussen de gewrichtsvlakken 

- geometrie en materiaaleigens~-:happen v.d. ligamenten 

- menisci 

Natuurlijk zullen ook faktoren als wijze van preparatie,leeftijd 

etc. invloed op de positie hebben. Voor zover deze faktoren niet 

tot uiting komen in de hierboven genoemde parameters zal hier 

verder geen rekening mee worden gehouden. 

Over al deze parameters is tot op heden niet veel informatie in 
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de vorm van betrouwbare en nauwkeurige meetdata beschikbaar. 

Voor zover geschikte gegevens ontbreken zullen op basis van 

literatuurgegevens, intuitie en ervaringen met name van medici 

aannamen gedaan worden. 

De verschillende parameters zullen nu achtereenvolgens summier 

behandeld worden. 

2.3.1 Belasting 

Bij een kniegewricht lil VlVO wordt de uitwendige belasting op 

het gewricht veroorzaakt door spieren, lichaamsgewicht, ver

snellingskrachten etc. 

Bij experimenten met kadavergewrichten zijn kondities te be

denken waarbij uitwendige belastingen op het gewricht zeer 

gering zijn. Voor deze laatste situatie, zal getracht worden een 

model te ontwikkelen. In een later stadium van het onderzoek zal 

de belasting in de beschouwing worden opgenomen. 

2.3.2 Geometrie van de gewrichtsvlakken 

Voor ons zijn die plaatsen van het oppervlak van femur en 

tibia interessant waar kontaktpunten kunnen liggen. Zowel in 

samenwerking met Nijmegen als met Leiden wordt op dit moment 

onderzoek verricht met het doel bruikbare meetdata over de 

geometrie van deze gewrichtsvlakken te verkrijgen. 

Over de kromming van de gewrichtsoppervlakken kan het volgende 

worden opgemerkt: voor ons zijn van de condyli van het femur 

2n het tibia alleen die delen van belang waarin mogelijker

wijze kontakt tussen femur en tibia kan optreden •. Deze delen 

worden de potentiële kontaktoppervlakken genoemd. 

De potentiële kontaktoppervlakken van het femur zijn konvex, 

terwijl de potentiële kontaktoppervlakken van het tibia zowel 

konvex als konkaaf kunnen zijn. 

In die delen waar het potentiële kontaktoppervlak konkaaf is 

(zie fig. 4) blijkt de kromtestraal steeds groter te zijn dan de 

kromtestraal in het mogelijke kontaktpunt van het femuro 
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kromtestraa~ tibia 

kromtestraal femur 

fig. 4 

2.3.3 Materiaaleigenschappen van bot en kraakbeen 

We veronderstellen dat de gewrichtsoppervlakken star zijn. 

In werkelijkheid is het kraakbeen echter deformeer-

baar. Zolang de knie extern onbelast is zal eventuele deformatie 

van het kraakbeen geen grote invloed hebben op de globale posi

tie van femur t.o.v. tibia, als tenminste de krachten in liga

menten slechts geringe invloed hebben op deze deformatie. 

Het star veronderstellen van de gewrichtsoppervlakken impliceert 

dat, er een kontaktpunt is in plaats van een kontaktvlak~ hetgeen 

bij het mathematisch formuleren van het probleem grote voordelen 

biedt. 

Zoals in het voorwoord reeds genoemd, wordt momenteel gewerkt 

aan een deel-onderzoek dat ten doel heeft het: ontwikkelen van 

methoden om het kontakt tussen femur en tibia te bestuderen 

indien de gewrichtsoppervlakken wel deformeerbaar zijn. 

Indien in de toekomst de invloed van de uitwendige belasting 

in het onderhavige model wordt opgenomen zal kombinatie met 

de resultaten van dit deel-onderzoek een meer bevredigend model 

kunnen opleveren. 

2.3.4 Wrijving tussen de gewrichtvlakken 

De wrijving tussen de gewrichtvlakken WGtdt verwaarloosd. 

In llol worden zeer lage wrijvingsko~ffici~nten gevonden, 

variërend van OeOOI tot O.Olo Dit blijkt onder andere ver

oorzaakt te worden door de speciale eigenschappen van de 

synoviaal vloeistofe 

Mede gezien het feit dat externe belastingen in het onderhavige 
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model geen rol sp~len~ lijkt het akseptabel de invloed van 

de wrijving te verwaarlozen. l-Jordt externe belasting in het 

model ingebouwd, dan .moet deze aanname wellicht worden herzien. 

2.3.5 Menisci 

Aangenomen wordt dat de invloed van de menisci op de globale 

positie van femur t.o.v. tibia gering is. Zowel over de geo

metrie als over de materiaaleigenschappen van menisci zijn 

weinig gegevens bekende Gekonstateerd wordt in vivo, dat bij 

verwijdering van een meniscus de kniefunktie volgens medische 

maatstaven normaal blijft. 

2.3.6 Ligamenten 

Een zeer moeilijk onderdeel van de modelvorming van een gewricht 

wordt gevormd door de ligamenten. Dit is de reden dat reeds 

in een vroeg stadium een deelprojekt voor de modelvorming van 

ligamenten gestart is. 

Het doel van dat deelprojekt is het bepalen van de relatie 

tussen belasting en vervorming van een ligament uit een aantal 

geometrische-struktuur- en materiaalgegevens van dat ligament. 

Hierbij stuit meri op een aantal problemen die tot op heden niet 

of slechts gedeeltelijk zijn opgelost: 

- de geometrie van het ligament en met name ook de aanhechtings

gebieden op femur en tibia zijn moeilijk te bepalen. 

- materiaaleigenschappen zijn niet bekend. De materiaaleigen

schappen van de delen waaruit een ligament is opgebouwd 

(vooral kollageen) zijn wel bekend (uit experimenten met pezen). 

Bepaling van de struktuur van een ligament is echter moeilijk 

en tijdrovend. 

Voorlopig wordt voor het onderhavige model de volgende schema

tisering toegepast. 

- we denken een ligament opgebouwd uit een of meerdere vezels 

die van een punt op het femur naar een punt van het tibia 

lopen. De aanhechtingspunten worden zo gekozen dat de werkelijke 

geometrie (voorzover bekend) van een ligament zo goed mogelijk 

benaderd wordt. 

Uit de lit:2ratuur is bekend dat sommige ligamenten of delen 

daarvan gedurende een deel van de flexie-extensie beweging 

slap hangen. Daarnaast wordt ook rek in de vezels waargenomen. 

Het ligt daarom voor de hand een vezel te schematiseren tot 

een (niet-liniaire) veer met een zekere dode slag (zie fig.S). 
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.. 1 

F ... 

Indien 1 < 1 dan wordt geen kracht door de vezel uitgeoefend. 
0 

zo,v-el over de grootte van 1 als over de aanhechtingspunten zijn 
0 

weinig gegevens bekend. Waarschijnlijk geeft de geometriebepaling 

van de gewrichtsoppervlakken ons tevens enige informatie over de 

ligging van het insertiegebied. 

Parametervariatie zal ons meer inzicht kunnen geven 1n het belang 

van een goede bepaling van deze parameters. 

Bij beweging van de beide gewrichtsdelen t.o.v. elkaar zullen 

ligamenten of gedeelten van ligamenten van lengte veranderen. 

Indien voor een bepaalde vezel geldt dat 1-1 > o dan geldt 
0 

voor de energie in die vezel: 

u 

1-1 
0 

J 
€ = 1 

0 

F (s) d E 

F = F(s) is de kracht in de vezel als funktie van de rek s(zie fig.5). 

Wanneer we voorlopig veronderstellen dat voor 1 > 1 de vezel 
0 

zich liniair-elastisch gedraagt dan geldt: 

F = k. E 

Hierbij is k de zg. veerkonstante een grootheid die bepaald 

wordt door de geometrie en de materiaal9igenschappen van de vezel. 

De uitdrukking voor de energie in een vezel luidt dan: 

ul ! k _2 met t:= 1-1 en E > 0 t. 
0 

ul = 0 met s= 1-1 en E < 0 
0 
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De volgende aanname is nu essentieel voor het onderhavige model: 

Bij een voorgeschreven flexie-extensiehoek zal het femur t.o.v. 

tibia een zodanige positie innemen dat de totale in de 

ligamenten opgehoopte energie minimaal lS. 

Natuurlijk is dit kriterium diskutabel. Het model wordt 

dan ook zodanig opgezet dat ook andere kriteria ingebouwd 

kunnen worden. 

2.4 Konklusie 

Het grote aantal vereenvoudigingen en aannamen maakt duidelijk 

dat nog veel onderzoek naar de verschillende parameters uitge

voerd moet worden. 

Dit kan o.a. gebeuren door parameterstudies met het onderhavige 

model. Tevens zal duidelijk zijn dat goede verifikatie-experimenten 

onontbeerlijk zijn om de waarde van het model te kunnen beoor~elené 
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3. Mathematische modelvorming 

3. 1 Inleiding 

Bij het opstellen van het mathematisch model voor de analyse 

van de bewegingsmogelijkheden van het femur ten opzichte van 

het tibia kunnen een aantal stappen onderscheiden worden. 

Het zal duidelijk zijn dat in een dergelijk model de geometrie 

van de gewrichtsvlakkenx van femur en tibia een belangrijke 

rol zullen spelen. Voor zover ons bekend zijn er geen mathematische 

beschrijvingen van deze gewrichtsvlakken beschikbaar. In 3.2 

worden daarom enige mogelijkheden voor een dergelijke beschrij

ving opgesomd en wordt aangegeven welke beschrijvingswijze 

verder in dit rapport gehanteerd zal worden. 

Bij de systeembeschrijving in hoofdstuk 2 hebben we gezien dat 

er zowel op het femur als op het tibia 2 gewrichtsvlakken te 

onderscheiden zijn. 

Elk der gewrichtsvlakken op het femur is in één punt in kontakt 

met één gewrichtsvlak op het tibia. Om dit te vertalen in een 

aantal mathematische relaties wordt in 3.3 eerst aangegeven hoe 

de positie van het bewegende femur ten opzichte van het stil

staande tibia kan worden vastgelegd. 

In 3.4 wordt nagegaan welke relafies er volgen uit 

de eis dat femur en tibia op 2 plaatsen met elkaar in kontakt 

moeten zijn. Een en ander resulteert in 10 niet-liniaire ver

gelijkingen: 6 vergelijkingen die uitdrukken dat de kontakt

punten op het femur dezelfde koÖrdinaten moeten hebben . 

als de kontaktpunten op het tibia en 4 vergelijkingen die uit

drukken dat de normalen op het femur en de tibia ter plaatse 

van de kontaktpunten moeten samenvalleno 

In totaal zijn er 13 onbekenden. De resterende 3 vergelijkingen 

worden in 3.6 afgeleid uit de eis dat de in de ligamenten 

opgehoopte energie minimaal is. 

x Onder een ger.vrichtsvl·1.k van het femu~ \,tibia) zullen wij 

steeds verstaan dat deel van het femur(tibia) dRt in kontakt 

zou kunnen komen met het tibia (femur). 

Een gewrichtsvlak is dus steeds een deel van het buiten

oppervlak van het femur of het tibia en kan worden opgevat 

als een gekromd oppervlak. 
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3.2 Mathematische beschrijving van de gewrichtsvlakken 

3.2.1 Inleiding 

Voor de mathematische beschrijving van een gekromd oppervlak 

in een cartesisch assenstelsel (x,y,z) kunnen diverse moge

lijkheden worden aangegeven. Enige van die mogelijkheden 

worden in dit deelhoofdstuk besproken. Uitgangspunt is 

daarbij steeds dat van het oppervlak in een eindig aantal 

meetpunten Pk ( k= 1,2 ........ m) de koÖrdinaten (xk,yk,zk) 

bekend zijn en dat de koÖrdinaten van alle andere punten 

in het oppervlak uit die van P1,P2 .•• Pm moeten worden afgeleid. 

We kunnen dan onderscheid maken tussen: 

a. Methoden die leiden tot een oppervlak dat ln ieder geval 

de meetpunten bevate 

b. Methoden die leiden tot een oppervlak dat "zo goed mogelijk" 

aansluit bij de opgegeven meetpunten. 

3.2.2 Methode a 

De methode levert ons een oppervlak dat door de meetpunten gaat. 

Niet gemeten punten gelegen op het oppervlak kunnen we onder 

andere op de volgende 2 manieren benaderen: 

1. biliniaire interpolatie. 

Een belangrijk nadeel is dat de raaklijn aan het oppervlak 

diskontinu is. 

2. Door definitie van raaklijnen in de meetpunten kunnen we een 

vlak beschrijven gaande door de meetpunten en rakend aan 

de raaklijnen. 

Raaklijnen aan dit vlak zijn dan wel kontinu. 

Deze methode staat o~a. beschreven in )11j . 

3.2.3 Methode b 

Er wordt een wiskundige beschrijving van een vlak gezocht die 

zo goed mogelijk de meetpunten benaderd (surface fitting, b.v. 

met de methode der kleinste kwadraten). Aan een dergelijk opper

vlak kunnen eventueel nog extra eisen gesteld worden b.v. over 

de Ie en 2e afgeleide. 

Zij p de positievektor van een willekeurig punt op het (benaderende) 

oppervlak. 

\.Je kunnen do.n 3 basisvoi"m.en onderscheiden om de geometrie van 

dit oppervlak vast te leggen. 
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I. parametervoorstelling met oppervlakte-koÖrdinaten: 

I y x.e + y.e + z.e 
-x -y -z 

x = x (u,v) 

y y (u,v) 

z = z (u,v) 

waarbij (u,v) een kromlijnig 

al dan niet orthogonaal stelsel 

oppervlakte-koÖrdinaten is. 

2. parametervoorstelling in twee der koÖrdinaten x,y,z. 

fig. 7 

3. algemene representatie 

fig. 8 

p = x.e + y.e + z.e 
-x -y -z 

één der koÖrdinaten x,y,z wordt 

opgevat als een funktie der 

beide andere koÖrdinaten bijv. 

y '""' y(x,z) 

p = x.e + y.e + z~e 
-x -y -z 

f(x,y,z) = 0 

Een belangrijk nadeel van beschrijvingswijze 2 ten opzichte 

van beschrijvingswijze 1 en 3 :s dat in~~en y =y(x~z) er op 

een lijn evenwijdig aan de y-as slecht één meetpunt mag liggen. 

3.2.4 Vergelijking van de methode a met b 

Voordelen van b t.o.v. a: 

- bij methode b zijn meestal minder parameters nodig om het 

vlak te beschrijven~ 



~ 
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- numerieke uitwerking van het rollen en glijden van 2 gekromde 

oppervlakken over elkaar is eenvoudiger wanneer de vlakken 

m.b.v~ methode b beschreven worden. 

Nadelen van b t.o.v. a: 

- bij b worden de meetpunten benaderd. Wanneer de afstand v.h. 

vlak tot de meetpunten kleiner is dan de meetnauwkeurigheid~ 

is dit echter geen bezwaar~ 

- de mogelijkheid bestaat dat, wanneer we methode b hanteren er 

plaatselijk tussen meetpunten in, uitstulpingen e.d. op het 

oppervlak kunnen ontstaan. 

Deze kans is b.v. groot bij een 

polynoomaanpassing, met polynoom 

van een hoge graad. 

Deze uitstulpingen geven grote 

moeilijkheden, bij de beschrij

ving v.h. rollen en glijden. 

Verwacht wordt dat door extra eisen 

te stellen aan de mathematische fig. 9 

beschrijving, zoals bijvoorbeeld aan de le en 2e afgeleide, 

voor een groot gedeelte aan deze bezwaren tegemoet kan worden 

gekomen. 

Voor-en nadelen afwegend is voorlopig gekozen voor methode b. 

-B':i:-t--d-e--ver-sc-hi-Ilencte-mo_g_e_l_tj1rhecleüi-van-FWo-fd'E-voo-rropi-g be=----

schrijvingswijze 2 gekozen, omdat hiervoor een rekenprogramma 

HYVA genaamd, aanwezig is (zie 3.2.5). 

Een belangrijke beperking bij methode b2 is dat er bij een 

x,z slechts ~~n y kan behoren. 

Beperken we ons tot de gewrichtsvlakken (dus tot de poten-

tiële kontaktvlakken), dan is dit het geval zowel voor het femur 

als voor het tibia, bij een geschikte oriëntatie van deassenstelsels. 

3.2.5 Het rekenprogramma HYVA 

In HYVA I12J wordt aangenomen dat één van de koÖrdinaten 

x,y,z (bijvoorbeeld y) geschreven kan worden als een 
e 

n - graads polynoom in de beide andere koÖrdinaten 

(dus x en z). Gesteld wordt: 

n n-i 
i y = r L. a .. x ZJ 

i=O j=O ~J 

of in li.1atrixnotatie: 
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y ~ x ••••••••••••••• x~ 

I 

0 l 
J 

r 1 

z 

I • 

De koëfficiënten a .. worden bepaald uit de gemeten posities 
~,] 

~,yk,zk van punten op het oppervlak door gebruik te maken van 

de methode der kleinste kwadraten. De graad n van het aanpassings

polynoom wordt in HYVA automatisch bepaald: te beginnen met 

n = 0 wordt n telkens met I opgehoogd net zolang tot het aan

passingspolynoom de meetpunten voldoende nauwkeurig benaderd. 

3.3 Positie van bewegende femur t~o.v. stilstaand tibia. 

Wij denken het tibia steeds vast verbonden met de aarde. De geo

metrie van het tibia wordt beschreven in het vaste assenstelsel 

(x,y,z). Geven wij de eenheidsvektoren in positieve x-,y-,z

richting aan met respektievelijk e , e en e dan kan een 
-x -y -z 

willekeurig punt van het tibia worden gekarakteriseerd door 

de positievektor p met: 

p = x.e + y.e + z.e 
-x ·-y -z 

waarbij (x,y,z) de koÖrdinaten van het beschouwde punt zijn. 

De geometrie van het femur, dat kan bewegen ten opzichte van 

het tibia, wordt beschreven in het bewegende assenstel (a,B,y). 

Wanneer we de eenheidsvektoren in positieve a,B en y-richting 

aangeven met respektievelijk s ,sa,s dan wordt een willekeurig 
-a -J...ly 

punt van het femur gekarakteriseerd door de positievektor 

_e met: 

~ = a. s + B s +y. s 
--ex -B I 

waarbij (a,B,y) de koÖrdinaten zijn van het beschouwde punt 

in het bewegende assenstelsel~ 

Voor 2en aantal beschouwingen 1.s het nooozakelijk de positie 

van punten van het femur vast te leggen in het vaste assen

stelsel (x,y,z)~ 
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Voor een punt in het bewegend 

assenstelsel met positievektor 

p is de positievektor r in het 

vaste assenstelsel: 

.E_=~+T • ..e_. 
Hierin is a de positievektor 

(gemeten in het vaste assen

stelsel) van de oorsprong van 

het bewegende assenstelsel 

(zie fig. 1 0). 

We schrijven: 

a = a • e + a • e + a .e • 
x -x y -y z -z 

De matrix T is de z.g. rotatie-

matrix die het verband aangeeft 

tussen de vektoren s ,5:...a ,s 
-a. )..J -y 

enerzijds en e , e , e ander
-x -y -z 

zij ds. 
Schrijven wij: 

T 1 1 T 12 T 13 

I 

i fig. 10 

T T21 T22 T23 

T31 1 32 T33 

dan geldt bijvoorbeeld: 

e T s + T . s + T .s 
-x 11 :::n 12 ..:...s 13-'Y 

-1 
De matrix T is orthonormaal zodat de inverse T en de getrans-

v 
ponteerde T- gelijk zijn dus: 

f -1 ' T T en TT = I 

Er zal dus gelden: 

3 
I T .T 6 voor i,j 1 '2' 3 
k=l ik jk ij 

( 6 Kronecker index) 

Dit heeft tot gevolg dat de komponenten van de rotatiematrix 

x 

T kunnen worden uitgedrukt in 3 onafhankelijke parameters. De 

keuze van de onafhankelijke parameters is in principe vrij. In het 

onderhavige geval biedt het voordelen voor één van deze parameters 

de flexie-extensiehoek te kiezen. De keuz~ van de beide andere 

parameters en de bijbehorende reLatiematrix T komen in bijlage I 

aan de orde. 
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3.4 Het kontakt tussen femur en tibia 

* 3.4. 1 Algemeen 

Zoals we reeds gezien hebben, is er bij de gemaakte veronderstellingen, 

op 2 plaatsen kontakt tussen femur en tibia: steeds is één punt van 

geHrichtsvlak i (i=I,2) van het femur met één punt van gewrichts-

vlak i van het tibia in kontakt. 

Wanneer de gewrichtsvlakken m .. b.v. een parametervoorstell:...~.g gegeven 

zijn, definiëren we de positie vektoren van de gewrichtsvlakken als 

volgt (zie fig. 11) 

Femur: p. = a .• s + s .. ~ + y .• t: 
1 1. -u --1 1. -y 

met a.= a. (l.,m.) 
1. 1. 1 1. 

S.= s. (l.,m.) (i=l ,2) 
1. 1. 1. 1. 

y.= 
1. 

y. 
1. 

(l.,m.) 
1. 1. 

Tibia: p. = x .. e + y .• e + z .. e 
1. 1. -x 1. -y 1. -z 

met x. x. (s.$t.) 
1 1 1 1 

y. 
1. 

y. 
1. 

(s.,t.) 
1. 1. 

(i= I ,2) 

z. z. (s.,t.) 
1. 1. 1. 1 

De normalen van deze gewrichtsvlakken 

geven we als volgt weer: 

dp. Clp. 
femur: 

-1 -1 (i=1,2) 't' = --:x - i 81. 8m. 
1 1 

3P. 3P. 
tibia: n -l -l (i= I ,2) --x -

l dS. dt. 
l l 

" 

I 
fig. 1 1 

Een kontaktpunt op de gewrichtsvlakken geven we aan met p. resp. 
-1. 

Ei Ci=I,z) 

De normaal ter plaatse van een kontaktpunt met T resp. n 
l i 

(i=l ,2) 

Willen de lichamen met elkaar kontakt maken dan moet aan de volgende 

voorwaarden worden voldaan: 

-Ten eerste moeten de kontaktpunten op de vlakken i (i=1,2) samen

vallen 

In formule vorm: 

p 

i 
a + T • ..Q.. 

1 
(1) 
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- Ten tweede moeten de normalen op de vlakken i (i=I ,2) ter plaatse 

van de kontaktpunten dezelfde richtingsvektor bezitten 

In formule vorm: 
À • T. T 

i i 

In totaal staan hier 12 niet-liniaire vergelijkingen. 

Indien we À. uit 2 elimineren resten ons nog 10 niet-liniaire 
1. 

vergelijkingen. 

(2) 

Deze 10 vergelijkingen kunnen we verder uitschrijven in de variabelen: 

1. m. s. t.: de parameters voor de 4 kontaktpunten, a a a .. 
1. 1. 1. 1. x y zo 

de cartesische koÖrdinaten van de oorsprong van het bewegende assenstelsel 

en de komponenten v.d. rotatiematrix T. 

In 3.5 zullen de vergelijkingen I en 2 uitgeschreven worden voor het 

geval dat de gewrichtsoppervlakken door een parametervoorstelling 

volgens methode B2 (zie 3.2e5) worden beschreven. 

3.4.2*Kontakt tussen de 2 gewrichtsdelen indien de gewrichtsvlakken 

m.b.v. methode B2 (zie 3.2.5) worden beschreven. 

Bij methode B2 wordt een der komponenten van de koÖrdinaten van 

een punt op het gewrichtsvlak als funktie van de andere 2 komponenten 

gegeven. 

De uitdrukkingen voor de gewrichtsvlakken en de normalen op~deze 

vlakken worden dan: 

tibia: P. 
-1. 

n. 
-I_ 

t.Vanneer we 

vinden we: 

x. 
l 

y.(x.z.) 
1 l 1 

z. 
l. 

dp. 
-1. 

3p. 
.. 1. 

as. 
1. 

x --= --
aa. Cly. aa. 

1. 1 1. 

met B. = 
l 

x .. e + y;. e 
l -x 1. -y 

a Ei ClP. Cly. 
-1. 1. 

x -~= 
ax. êly. êlx. 

1. 1. 1. 

met y. = 
l. 

deze uitdrukkingen 

a + TI I a. + TI2 x 1. 

a + T a. + T22 y -21 l 

a + T a. + T32 z 31 1. 

as. 
1. 

E. - E.·+ • E. 
--ct ~ Cly. -y 

1. 

B. (a. y.) en i I, 2 
1. 1 1. 

+ z .• e 
1 -z 

8y. 
1. 

E. - E. + -- E. 
-x -y Clz. -z 

1. 

y. (x. z.) en i = I , 2 
1. 1. 1. 

stoppen l.n de vergelijkingen 1 en 2 

B. (a. y.) + TI3 Y. (3) 
l. 1. l. '1. 

B. (a. y.) + T,.,.") y. (4) 
1. 1. 1. L.J l 

B. (a. 
1. 1 

y.) 
1. + -T33 yi (s) 
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3y. (x. z.) 
l l l 

dX. 
l 

ay.(x.z.) 
l 1. 1. 

dZ. 
l 

tT21' 
38. (a. 

l 1. 
y.) 
-1. 

aa. 
l 

as.(a. y.) 
1. 1. 1. 

aa. 
l 
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+ T22 
- 'T' l 1. l 

as.(a.y.)) 
.<.23" 

3y. 
l 

3S.(a. y.) 
T 1. 1. 1. 

11 Cl a. 
l 

3B.(a. y ... ))· l 1. 1. 

8y .. 
1. 

as.(a. y.) 
1. 1. 1. 

3a. 
1. 

- T32 + T 33 

as.(a.y.) 
l 1. l 

Cly. 
1. 

3S.(a. y.) 
1. l ],_ 

3y. 
l 

De vergelijkingen 6 en 7 zijn ontstaan door À. uit vergelijking 2 
1. 

op te lossen. 

3.5 Energie in de ligamenten 

De vergelijkingen 3 t/m 7 beschrijven de noodzakelijke voorwaarden 

voor het kontakt tussen femur en tibia. Waar precies dit kontakt 

zal plaats vinden wordt mede bepaald door de ligamenten. 

In 2.3.6 hebben we gezien dat ":ve de ligamenten opgebouwd denken uit 

een of meerdere niet-liniaire veren. 

De belangrijke aanname die in de betreffende paragraaf gedaan werd 

luidde: Het femur neemt t.o.v. het tibia bij een bepaalde flexie

extensiehoek een zodanige positie in dat de totale in de ligamenten 

opgehoopte energie minimaal wordt dus: 

minimaliseer: n 

n = aantal vezel 

L: 
i= I 

E. rek v.d. ie vezel (E. = 1. - 1. ) 
1. 1. 1. 1.0 

(8) 

k. geometrie en materiaalfaktor van een vezel (vezelbundel 
1. 

of ligament) 

Indien E. < o levert de betreffende vezel geen bijdrage 1.n de energie 
1. 

3.6 Konklusie 

Het in hoofdstuk II beschreven systeem is vertaald in 10 niet-liniaire 

vergelijkinger. (3 t/m 7) en een te minimaliseren funktie (8). 

We hebben J3 onbLkenden: x
1

, z 1 ~ x2 , z2 , a 1, Y1• a 2 , Yzt ax~ay, az 

2 variabelen v.d@ rotatiematrix T. 

De input van het systeem is de flexie-extensiehoek 

In het volgende hoofdstuk wordt een oplossingsmethode voor dit 

(6} 
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stelsel vergelijkingen beschreven. Gezien de komplexiteit van de 

vergelijkingen zullen oplossingen slechts bepaald kunnen worden 

m.b.ve de rekenmachine. 
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4. Het oplossen van de systeemvergelijkingen 

4. I Samenvatting 

I 2~ 't. 

Het oplossen v.d. systeemvergelijkingen kunnen we in 2 onderdelen 

splitsen namelijk: 

- het oplossen van de IO niet-liniaire vergelijkingen 3 t/m 7 

- het minimum zoeken van vergelijking 8 

Aangezien we 13 variabelen hebben en 10 niet-liniaire vergelijkingen 

moet het minimum van vergelijking 8 gezocht worden in een ruimte 

opgespannen door 3 variabelen9 

Welke variabelen dit zijn (de minimaliseringsvariabelen) wordt in 

4.2 behandeld~ 

In 4.3 behandelen we het oplossen van de niet-liniaire vergelijkingen 

en in 4.4 het minimaliseren van vergelijking 8. 

De minimaliseringsvariabelen 

Wanneer aan de voorwaarden voor kontakt wordt voldaan (de vergelijkingen 

3 t/m 7) dan resten ons nog 3 onafhankelijke variabelen die de positie 

van het femur ten opzichte van het tibia bepalen. We zullen deze varia

belen in het vervolg de minimaliseringsvariabelen noemen. 

De keuze van de 3 minimaliseringsvariabelen uit de 13 variabelen 

lijkt in eerste instantie arbitrair~ Wel moet deze keuze zodanig 

zijn dat de 10 niet liniaire vergelijkingen inderdaad nog opgelost 

kunnen worden. Bij voorkeur kiezen we daarom een kombinatie van 

variabelen waarvan met zekerheid te zeggen is dat ze een oplossing 

van de 10 niet-liniaire vergelijkingen geven. 

Een andere overweging bij de keuze van de minimaliseringsvariabelen 

1n de benodigde rekentijd om de 10- niet liniaire vergelijkingen 

op te lossen. 

We zien dat de komponenten van de rotatie-matrix T in alle 10 niet

liniaire vergelijkingen voorkomen. 

In bijlage I. is behandeld dat de rotatiematrix T door 2 variabelen 

e en h bepaald wordt. 

Keuze van e en h als minimaliseringsvariabelen lijkt daarom zeer 

aantrekkelijk. 

Door deze keuze ligt de rotatietoestand van het femur vast. Dat 

deze rotatietoestand zodanig is dat inderdaad nog de 2 gewrichts

vlakken i (i=l,2) met elkaar 1n kontakt kunnen kome~ is echter on

wa?rschijnlijk. 

Rekening.houdend met bovengenoemde overwegingen is voorlopig 

de volgende keuze gedaan voor de minimaliseringsvariabelen: 

a a en e. 
x z 
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Wellicht geeft een andere keuze een sneller oplossingsproces. 

Bijvoorbeeld zouden in plaats van a en a , 2 variabelen die het 
x z 

kontaktpunt op een der tibiavlakken bepalen, als minimaliserings-

variabelen genomen kunnen worden. Een en ander zou in de toekomst 

uitgezocht kunnen wordene 

4.3~ Het oplossen van de 10 niet-liniaire vergelijkingen 

l 
i 

De minimaliseringsvariabelen a , a en e zijn bij het oplossen van de 
x z 

10 vergelijkingen 3 t/m 7 bekend4 

We definiëren de vektor ~: 
t 

w = [ a 1 Y 1 x 1 y 1 ay h a2 ry 2 x2 y 2 J 
Op te lossen in het stelsel: 

! (~) = 0 

Dit stelsel vergelijkingen kan opgelost worden m.b.v4 de iteratie 

methode van Newton-Raphsono 

Stel w. is een punt in de buurt van de oplossing van !(~) 0 
-~ 

dan geldt dat. 

w·. = w. - (F ' Q!. )f 1 
F (w • ) 

-·:t + I -1 ·~ - - ~ 

dichter in de buurt van de uiteindelijke oplossing w ligt. 

In het algemeen konvergeert dit iteratieproces zeer snel (orde 2). 

Een voorwaarde bij het konvergeerbaar zijn van dit iteratieproces ~s 

dat de startwaarde voor W niet te ver van de uiteindelijke oplossing 

~ af mag liggeno 

De meeste rekentijd bij dit iteratieproces zit in het bepalen van 
' -1 inverse van de matrix van de afgeleiden (F (w. )) : de 

- -1. 
V 

F (w.) heeft de volgende vorm: 
-1 

J 

al yl XI YI a h a2 Y2 x2 Y2 y 

F] x x x 0 0 x 0 0 0 0 

F2 x x x x x x 0 0 0 0 

F3 x x 0 x 0 x 0 0 0 0 

F4 0 0 0 0 0 x x x x 0 

Fs 0 0 0 0 x x x x x x 

Fr 
0 

0 0 0 0 0 x x x 0 x 

F7 x x x x 0 x 0 0 0 J 

F8 x x x x 0 x 0 0 0 0 

F9 0 0 0 0 0 x x x x x 

FlO jo 0 0 0 0 x x x x x 
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0 nul 

Door rijverwisseling toe te passen krijgen we een sneller te in

verteren matrix: 

F
5 

o 

F
4 

0 

F
6 

0 

F
9 

0 

FIO 0 

x 

x 

x 

x 

x 

0 

0 

0 

0 

0 

x 0 

0 x 

x x 

x x 

x x 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 x 0 0 0 

0 x 0 0 0 

0 x 0 0 0 

0 x 0 0 0 

x x 0 0 0 

x x x x x 

0 x x x x 

0 x x x 0 

0 x x x x 

0 x x x x 

Het inverteren van deze matrix gebeurt met het algoritme van Crout 

waarbij rekening wordt gehouden met die komponenten van de matrix 

die altijd nul zijn. 

4.4~ Het minimaliseren van vergelijking 8 

De 3 minimaliseringsvariabelen moeten zodanig gekozen worden dat 

vergelijking (8) minimaal wordt. 

We definiëren de vektor x3 a 
x 

a 
z 

e 

0 

0 

0 

0 

0 

x 

0 

x 

x 

x 

Het zoeken van een zodanige x3 dat de funktiewaarde van vergelijking 8 

minimaal·wordt$ gebeurt met de procedure minimize van Sluiter [131 . 
Met deze procedure kunnen funkties met n onbekenden geminimaliseerd 

worden rekening houdend met een aantal (on) gelijkheidsrestrikties. 

Het minimaliseringsproces verloopt volgens de gradiënt methode 

(steepest descent). 

Na een aantal stappen kan de snellere methode van Fletcher en Powell 

ingeschakeld worden. 

Opgemerkt Jient nog te worden dat de minimaliseringsprocedure 

geen absoluut minimum zoekt. Zijn er lokale minima dan kunnen 

deze als oplossing gevonden worden. Het kiezen van verschillende 

startwaarden kan het risiko een lokaal minimum te vinden 
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5. Rekenvoorbeeld 

5.1 Probleemdefinitie 

Op.dit moment zijn nog onvoldoende gegevens van een kniegeometrie 

beschikbaar. Om het rekenproces te kunnen testen is het volgende 

systeem gekonstrueerd: 

s \ y 

x 

vlak 4 

~" ~ " ligament 

i • 
fig. 12 

Het systeem bestaat uit 2 lichamen welke door 4 elastische "touwtjes" 

verbonden zijn. Elk der lichamen bezit, evenals bij een kniegewricht 

het geval is, 2 gewrichtsdelen welke door 2e en 3e graads polynomen in 

2 variabelen beschreven worden. 

De beginstand van het systeem wordt gekarakteriseerd door de flexie

extensiehoek ~ en de 3 variabelen: ax' az en e • In fig. 12 is deze 

beginstand getekend. 

De beginpositie wordt uit deze 4 waarden bepaald door het oplossen 

van de 10 niet-lineaire vergelijkingen. 

Voor de beginrek in de verschillende touwtjes nemen we 0.1. 

Voor de gewrichts- en geometriefaktor k nemen we de waarde 

De invoer van het rekenprogramma ziet er nu als volgt uit: 

5.2 De invoer 

Bij dit voorbeeld ziet de invoer er als volgt uit: 

n stand: aantal te berekenen standen 

n vez aantal "touwtjes" 

vlgrad graad van de polynomen vd. 4 gewrichtsvlakken 

9 

4 

dimensie 
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flex waarde van de extensiehoek in de verschillende te berekenen 

standen 

0, 0.15, 0.30, Oa45, 0.60, Ow75, 0.90, 1~05, 1.20, 

w beginschatting van de 10 variabelen 

0 ' 0 .. 5 ' 0 ' 0. 5 ' 0 ' 0 , 0 ' -0 • 5 ' 0 ' -0 • 5 

x3 a ,a en e beginwaarde van de minimaliseringsvariabelen 
x z 

0, 0, 0, 

~ flexie-extensiehoek in de beginstand 

0 

col, co2, co3,co4: polynoom koëfficiënten van de 4 gewrichtsvlakken 

G 

vlak 1: vlak 2: 

0.25 -I 

0 

vlak 3: 

0 

0 

0 

0.02 

0 

0 

0 

0 

0 0.02 

0 

aanhechtingsplaatsen van 

a s y x 

-0.5 0.5 0 o.s 
0.5 0.5 0 -0.5 

0 0 

0 -1 0 

femur 

0.25 

0. 1 

vlak 4: 

0 

0. I 

0 

0.02 

0 

0 

0 

0 

de "touwtjes" 

y z 

-0.5 0 

-0 .. 5 0 

-1 

-0.5 -0.5 

tibia 

rek beginrek van de "touwtjes" 

0.1!1 0.1~ 0.1, 0 .. 1 

0 

0 

k geometrie en materiaalfaktor van de touwtjes 

0.02 

Verder zijn er nog een aantal invoergegevens t.b.v. de plot uitvoer, 

deze zullen in dit rapport niet behandeld worden. 

5.3 Het rekenprogramma 

In het rekenprogramma zijn de volgende stappen te onderscheiden: 

- Invoer 

- Bepaling van de beginpositie 

- Bepaling van ie lengte van de veren in de beginstand 

Bepaling van de positie van de lichamen t.o.v.; elkaar bij de ver

schillende flexie-extensiehoeken 

- Printer uitvoer 

- Plotter uitvoer 
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De benodigde rekentijd bij dit testvoorbeeld op Burroughs 6700 

: 150 sec. central processortime. 

5.4 Uitvoer 

Op de printer wordt voor elke stand als uitvoer gegenereerd: 

- de grootte van de flexie-extensiehoek 

- x3: de 3 minimaliseringsvariabelen 

- xiO (w): de overige 10 variabelen 

- funktiewaarde: de waarde van de geminimaliseerde funktie 

- ligamentrekken: de rekken in de verschillende touwtjes 

Op blz. 32 staat de printeruitvoer van dit rekenvoorbeeld. 

Via de plotter wordt uitgevoerd: een hoogtekaart en een perspektief 

tekening van de 2 gewrichtsdelen. 

Op deze tekening zijn tevens de kontaktpunten voor de verschillende 

standen weergegeven. 

Op blz. 33 staat een komputertekening (perspektief) van het femur en het 

tibia uit dit rekenvoorbeeld. 
(de gewrichtsdelen wetden los van elkaar getekend) 
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Bijlage I 

Opbouw van de rotatiematrix T 

De rotatiematrix T kan als volgt uit 3 variabelen worden samengesteld. 

Gegeven een orthonormaal assenkruis x,y,z, 

met de eenheidsvektoren ~' Ey en~· 
De· geroteerde stand van het x,y,z assen

stelsel wordt bereikt door 2 rotaties: 

Rotatie 1: verdraaiing om de z-as over 

een hoek~ (de flexie~extensiehoek-): 

(x,y,z) + (x,y ,~) er geldt: 

E = 
-x 

cos~ .s + sin~.s -x- -y 

s - sin~ .s + cos~.s 
J -x -y 

E E 

z z 
een verdraaiing (x,y,z)+ 

waarbij s* in het vlak 
- --y -

opgespannen door s . en s blijft. 
~ -v -z 

Rotatie 2: 
~ 'X x 

(~ ';; y 'z ) 

De z -as wordt vastgelegd door de 

* x- en y komponent van s (resp.s en h) 
~ 

* Er geldt: E 
-y 

À. E + 1l. E 
-y -z 

~À . sin~.s + À cos$. s + P. s 
-x -y --z 

s 
-z 

e• E + h. E + g. E 
-x -y -z 

e2 + h2 + g2 

* * Aangezien: ( s , s ) 
-y -z 

0 geldt: 

- À(esin~ - h. cos~) + 11g = 0 

We hebben 3 vergelijkingen:À 2+ ~2= (1) met 3 onbekenden 

e2+ h2+ g2 (2) À ~ en g. 

À (e.sin~ - h cos~)=Ug (3) 

Dit stelsel heeft meerdere oplossingen. Het stelsel is eenduidig te maken 

door extra eisen te stellen. 

Voor het kniegewricht zijn deze ·eisen triviaal namelijk: 

À > 0 

g > 0 

* ~ ~ Hierbij is x,y,z het met het tibia verbonden assenstelsel en x ,y ,z het 

bewegende met het femur verbonden assenstelsel~ 
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-À > 0 -+ À =V1 }l2 
sign (u) sign (e.sin~J; h. COS1./J). 

=V1 = -2 h2 g > 0 -+ g - e -

De waarde voor À substitueren in (3) levert 

~ 2 (g
2 

+(e.sinw- h.cos1./J)2 = (eesin1./J- h.cos1./J) 2 

Er geldt nu dus: 

p 

~2 +p2 

g 

met p ·e.sin1./J - h.cosil; 

:x * ( s x s ) 
-y -z 

1 
(-gsinl./J .s + gcos1./J • s + p. s ) x (evs +h.s +g.s ) 

\lg2+ P2 -x -y -z ~ --:1 -z x 

Waarmee we voor 2e rotatie-matrix T vinden: 

~ g2cos~ - ph -gsinl./J 

1 
T g2sin1./J + pe gcos1~ 

vg2 + p2 

l-g (h. sin~ + e.coslJJ) p 

Uitgeschreven in de variabelen s,h en 1./J vinden we: 

T 

(1-h2)sinljJ - e.h.cosljJ 

-~. (h.sinljJ + e.sin1./J) 

\11-(e.cos~J.; + h.sin1./J) 2 

-sin~; V1 - e2 - h2 

COS1./J VI-=--~2 - h 2 

1e. sinliJ - y. cosljJ 

eVg2 + p2 

h'/g2 + p2 

gvg2 + p2 

h. V 1- (e.cosl/; 
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