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Samenvatting 

De doelstelling van deze stage is het ontwikkelen van een methode voor de registratie en 
analyse van versnellingssignalen rond het kniegewricht. Hierbij wordt onderzocht of er criteria 
opgesteld kunnen worden om normale en afwijkende looppatronen van elkaar te kunnen 
onderscheiden. Er is gekozen om een studie bij mensen te doen daar het mogelijk is hen bij 
herhaling op verschillende manieren te laten lopen. Hierna wordt onderzocht of de ontwikkelde 
methode ook toepasbaar is voor een onderzoek bij honden, dat door D. Dartee op de 
Rijksuniversiteit Limburg wordt uitgevoerd. 

Bij vier proefpersonen zijn er versnellingssignalen gemeten. Dit gebeurde met accelerometers, 
die ongeveer 15 cm boven de enkel waren bevestigd. Op ieder onderbeen werd in twee 
richtingen gemeten: antero-posterior (voor- en achterwaarts) en axiaal (evenwijdig aan de 
longitudinale as van de tibia). De proefpersonen liepen op vier verschillende manieren. Om 
te beginnen liepen ze op een normale of natuurlijke manier. Vervolgens liepen ze met een ge- 
strekt rechter been en daarna met een plankje onder de rechter voet, waardoor een lengtever- 
schil tussen het linker en het rechter been ontstond. Tenslotte hinkten ze op het linker been. 

De gemeten versnellingssignalen van de verschillende looppatronen werden op vijf verschil- 
lende manieren onderzocht. Er werd gekeken naar de signalen in het tijddomein en in het 
frequentiedomein. Verder zijn de auto- en kruiscorrelaties van de versnellingssignalen, de 
integraalopbouw van een loopcyclus en de vectorrepresentatie van de versnellingen bekeken. 

Om deze methode met accelerometers in het onderzoek met honden te gebruiken, is het van 
belang om kleine verschillen t.o.v. het normale looppatroon te kunnen detecteren. Uit het 
uitgevoerde onderzoek blijkt echter dat alleen grote verschillen t.o.v. het normale looppatroon 
(namelijk tijdens het lopen met een gestrekt been en tijdens het hinken) m.b.v. accelerometers 
op de tibia te detecteren zijn. Kleine afwijkingen t.o.v. het normale looppatroon (plankje onder 
de voet/lengteverschil) zijn niet eenduidig herkennen. Men kan met de bovenbeschreven 
meetmethode dus geen criteria opstellen om kleine verschillen in het looppatroon te herkennen. 
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l.Inleiding 

Deze stage maakt deel uit van het promotie-onderzoek "An evaluation of the tibial tray-bone 
interface in a canine total knee prosthesis" dat uitgevoerd wordt door D. Dartée aan de 
vakgroep orthopaedie van de Rijksuniversiteit Limburg. Het doel van dit promotie-onderzoek 
is het histologisch evalueren van het effect van oppervlaktestructuur op de bot-aanhechting 
van hydroxy-apatite gecoate tibia(scheenbeen)-implantaten. Hiervoor worden verschillende 
pum~eters hepadcl waunnder het p m g k d d  pre- en postoperatief met behulp van piëzo- 
resistieie accelerometers (versnellingsopnemers) en met behulp van een plateau met 
drukopnemer s. 

De doelstelling van deze stage is het ontwikkelen van een methode voor de registratie en 
analyse van versnellingssignalen rond het kniegewricht. Hierbij wordt onderzocht of er criteria 
opgesteld kunnen worden om normale en afwijkende looppatronen van elkaar te onderscheiden, 
Er is gekozen om eerst een studie bij mensen te doen daar het mogelijk is hen bij herhaling 
op verschillende manieren te laten lopen. Hierna wordt bekeken of de ontwikkelde methode 
ook toepasbaar is voor het bovengenoemde onderzoek bij honden. 

Tijdens dit onderzoek wordt er bij vier proefpersonen een aantal versnellingssignalen gemeten. 
Dit gebeurt met accelerometers, die ongeveer 15 cm boven de enkel worden bevestigd. Op 
ieder onderbeen wordt in twee richtingen gemeten: antero-posterior (voor- en achterwaarts) 
en axiaal. De proefpersonen lopen op vier verschillende manieren. Om te beginnen lopen ze 
op een normale of natuurlijke manier. Vervolgens lopen ze met een gestrekt rechter been en 
daarna met een plankje onder de rechter voet, waardoor een lengteverschil tussen het linker 
en het rechter been ontstaat. Tenslotte hinken ze op het linker been. De meetprocedure, die 
hierbij gevolgd wordt, en de accelerometers, die bij dit onderzoek gebruikt zijn, worden 
uitgebreider in hoofdstuk 2 beschreven. 

De gemeten versnellingssignalen van de verschillende looppatronen worden vervolgens op vijf 
verschillende manieren onderzocht. Er wordt gekeken naar de signalen in het tijddomein 
(hoofdstuk 3) en in het frequentiedomein (hoofdstuk 4). Verder worden de auto- en kruiscorre- 
laties van de versnellingssignalen (hoofdstuk 5 j, de integraalopbouw van een loopcyclus 
(hoofdstuk 6) en een vectorrepresentatie van de versnelingen (ïoofdstuk 7j  bekeken. 
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2. Meetprocedure 

Om te onderzoeken of het mogelijk is om verschillende looppatronen met behulp van de 
gemeten versnellingen van elkaar te onderscheiden, worden er bij vier proefpersonen metingen 
uitgevoerd. Hiertoe worden op ieder onderbeen twee accelerometers aangebracht. Met behulp 
van deze accelerometers worden de versnellingen van de tibia in het sagittale vlak gemeten. 

2.1 Accelerometers 

Aan de accelerometers, die in dit experiment worden gebruikt, wordt een aantal eisen gesteld. 
Deze eisen zijn gebaseerd op een aantal studies over de looppatronen bij de mens, die in de 
literatuur beschreven zijn. 

Een belangrijke eis, waaraan een accelerometer moet voldoen, is de eis dat de maximaal 
meetbare amplitude voldoende groot moet zijn. Uit metingen die Lafortune [3] heeft gedaan, 
blijkt dat de maximale versnellingen, die tijdens het lopen optreden, tussen 2,7 g en 3,7 g 
liggen (1 g = de zwaartekrachtsversnelling = 9,81 m/s2). De versnellingen bleken bij het 
blootsvoets lopen ca. 1 g groter te zijn dan bij het lopen met schoenen aan. Volgens Bouten 
[l] variëren tijdens het normale lopen de verticale versnellingen op de tibia tussen -1,7 en 3,3 
g en de horizontale versnellingen op de tibia tussen -2,l en 2,3 g. Om deze Versnellingen 
voldoende nauwkeurig te kunnen meten, stel ik als eis dat de amplitude, die de accelerometer 
kan meten, minstens 5 g moet bedragen. 

Een ander belangrijk aspect van een accelerometer is het frequentie-bereik. Uit metingen van 
Lafortune en Hennig [4] volgt dat 99 % van het powerspectrum zich onder 60 Hz bevindt. 
Deze metingen zijn echter uitgevoerd met een accelerometer, die met behulp van een pin in 
het bot bevestigd is. Het blijkt echter dat als de accelerometer op de huid bevestigd wordt i.p.v. 
in het bot, de hoge frequenties verloren gaan [3,5]. Uit het artikel van Bouten [i] volgt dat 
gedurende het lopen met een natuurlijke snelheid de meest abrupte versnellingen bij de voet 
optreden tijdens het neerkomen van de hiel. Deze kunnen soms oplopen tot 60 Hz. De 
accelerometers moeten dus tot een frequentie van 60 Hz goed kunnen meten. 

Een accelerometer die aan deze eisen voldoet, is type 3031-010 (ICSensors). Deze 
accelerometer kan meten in het gebied +IO g. De frequentieresponsie van de opnemer heeft 
een vlak verloop op het gebied tussen O en 600 Hz. 

2.2 Bevestiging van de accelerometers 

Er worden twee accelerometers (ICSensors, type 3031-010) op een blokje (12*12*12 mm) 
bevestigd. De meetrichtingen van de accelerometers staan loodrecht op elkaar. Het blokje 
wordt vervolgens zodanig op een metalen plaatje bevestigd, dat de versnellingen loodrecht op 
het oppervlak van het plaatje en evenwijdig aan de lengte-as van het plaatje gemeten kunnen 
worden (zie figuur 2.1). 

Op ieder onderbeen wordt zo'n plaatje m.b.v. tape aangebracht zodat de antero-posterior 
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/-metalen p l a a t j e  

figuur 2.1: accelerometers op blokje 

guur 2 2 :  bevestiging van de accelerometers 
op de tibia 

2.3 Metingen 

component (de voor- en achterwaartse 
component; AP in figuur 2.2) en axiale 
component (de component evenwijdig aan de 
longitudinale as van de tibia; AX in figuur 
2.2) van de versnellingen kunnen worden 
gemeten. De antero-posterior en de axiale 
componenten van de versnellingen zijn 
namelijk groter dan de versnellingen, die 
optreden iangs de medio-iateraie as (in de 
?ijwaartse" richting) van de tibia. De acce- 
lerometers worden zodanig afgeregeld dat er 
in de stand, die in figuur 2.1 is weergegeven, 
geen versnelling (a=O m/s2) gemeten wordt. 
Verder wordt er niet gecorrigeerd voor de 
invloed van de zwaartekracht. De plaatjes 
worden ongeveer 15 cm boven de enkel 
bevestigd, omdat de antero-posterior compo- 
nent van versnellingen daar groter is dan 
vlak onder het tibiaplateau, waardoor de inv- 
loed van de ruis op de versnellingssignalen 
kleiner wordt. Bovendien is het effect van 
demping, door o.a. de botten, in de buurt van 
de enkel geringer dan in de buurt van het 
kniegewricht. De plaatjes worden op de 
voorkant van het onderbeen bevestigd, omdat 
daar het minste weefsel tussen de accele- 
rometers en het bot (tibia) aanwezig is. 
Hierdoor wordt de invloed van het zachte 
weefsel op de versnellingssignalen zo gering 
mogelijk gehouden. De accelerometers zijn 
op beide benen op dezelfde manier beves- 
tigd. 

Er worden metingen gedaan bij vier proefpersonen (1 vrouw en 3 mannen). Iedere proefper- 
soon loopt hierbij op vier verschillende manieren op een loopband. De metingen duren steeds 
10,24 sec. Bij de eerste meting loopt de proefpersoon op een normale of natuurlijke manier 
op de loopband. De snelheid van de loopband bedraagt 5,4 km/h (=3,4 mph) en met behulp 
van een metronoom worden er 100 stappen per minuut gezet. De metronoom is gebruikt om 
de verschillende manieren van lopen beter met elkaar te kunnen vergelijken: één stap duurt 
bij alle metingen even lang. Bij de tweede meting loopt de proefpersoon met een gestrekt 
rechter been. De snelheid van de loopband en de instelling van de metronoom blijven dezelfde 
als bij de eerste meting. Bij de derde meting wordt er een plankje met een dikte van 18 mm 
onder de rechter voet gebonden. Het doel van dit plankje is om het (waarschijnlijk geringe) 
effect op de versnellingssignalen, dat ten gevolge van het lengteverschil tussen het linker en 
de rechter been optreedt, te meten. Ook hier bedraagt de loopbandsnelheid 5,4 km/h en worden 
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er 100 stappen per minuut gezet. Tenslotte wordt bij de vierde meting op het linker been 
gehinkt. Het rechter been wordt op deze manier niet belast. Hierdoor zal er een groot verschil 
tussen de versnellingssignalen van het linker en rechter been optreden. Omdat men niet zo snel 
kan hinken als men kan lopen, wordt de loopbandsnelheid gehalveerd tot 2,7 km/h (=1,7 mph). 
Het linker been komt hierbij evenals bij de andere metingen 50 keer per minuut op de grond. 

Bij iedere meting worden vier signalen gemeten: antero-posterior en de axiale componenten 
van de versnellingen van het linker onderbeen en antero-posterior en de axiale componenten 
van de versnellingen van het rechter onderbeen. De gemeten versneílingssignalen worden met 
behulp van een versterker zodanig versterkt dat een versnelling van 1 g overeenkomt met een 
elektrische spanning van 2 V. De vier versnellingssignalen worden met behulp van het 
computerprogramma DIFA gelijktijdig gesampled. Men kan in DIFA kiezen uit de 
samplefrequenties 100 of 200 Hz. Bij het samplen met een hogere frequentie wordt het aantal 
meetpunten groter. Hierdoor wordt er meer geheugen in beslag genomen en vergen de analyses 
van de gemeten signalen meer tijd. Bovendien is uit eerdere onderzoeken (bijvoorbeeld [4]) 
gebleken dat het grootste deel van het powerspectnim zich bij de lage frequenties bevindt. 
Daarom wordt er gesampled met een samplefrequentie van 100 Hz. Zo’n meting duurt 10,24 
sec, zodat er na afloop 1024 meetpunten per signaal bekend zijn. De meting begint op het 
moment dat de proefpersoon op de juiste manier loopt. 
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3. Versnellingssignalen in het tijddomein 

De gemeten versnellingssignalen zijn op bijlage 1 weergegeven. De grafieken hebben allemaal 
betrekking op één proefpersoon. De signalen die bij de andere proefpersonen zijn gemeten, 
lijken hier veel op. In het onderstaande wordt steeds gekeken of er verschillen bestaan tussen 
de versnellingssignalen, die gemeten zijn tijdens een normaal looppatroon, en versnellingssig- 
nalen, die gemeten zijn tijdens een afwijkend looppatroon. 

Als eerste worden de versnellingssignalen die optreden tijdens het lopen met een gestrekt 
rechter been (bijlage 1 b), vergeleken met de versnellingssignalen die optreden tijdens het 
normale lopen (bijlage la). Bij alle proefpersonen valt op dat de amplitude van de versnelling 
van het rechter been in de axiale richting kleiner is tijdens het lopen met een gestrekt rechter 
been dan tijdens het normale lopen. Dit betekent dat het rechter been in axiale richting minder 
wordt belast tijdens het lopen met een gestrekt rechter been. In de andere richtingen treden 
er weliswaar (kleine) veranderingen t.o.v. het normale looppatroon op, maar deze 
veranderingen verschillen van proefpersoon tot proefpersoon zodanig, dat er geen sprake is 
van een algemene trend. 

Vervolgens worden de versnellingssignalen van het lopen met een plankje onder de rechter 
voet (lengteverschil tussen het linker en het rechter been) (bijlage lc) vergeleken met de 
versnellingssignalen van het normale looppatroon (bijlage la). Er treden kleine verschillen op 
tussen deze versnellingssignalen. De aard van deze verschillen varieert echter van proefpersoon 
tot proefpersoon. Hierdoor kan er geen algemeen verband gevonden worden, dat veroorzaakt 
wordt door het lengteverschil. 

Tenslotte worden de versnellingssignalen, die gemeten worden tijdens het hinken (bijlage Id), 
vergeleken met de signalen, die gemeten worden tijdens het normale lopen (bijlage la). Er 
treden bij alle proefpersonen een aantal duidelijke verschillen t.o.v. het normale looppatroon 
op. Zo is bij het linker been duidelijk te zien dat, zowel in antero-posterior als in axiale 
richting, de pieken in het versnellingssignaal tijdens het hinken hoger en smaller zijn dan 
tijdens het normale lopen. Dit betekent dat er gedurende een korte tijd een grote belasting op 
het linker been staat. Bij het rechter been is zowel in antero-posterior als in axiale richting 
te zien dat het signaal viaicicer is. Bovendien hebben de signalen vi;ljjwd riiishiteiic! posC: 1ueve 
waarden. Dit wordt veroorzaakt doordat men tijdens het hinken het rechter been optrekt. Er 
wordt niet gecorrigeerd VQQT de zwaarte-kacht, waardoor er door de stand van het been een 
positieve zwaartekrachtcomponent door de accelerometers gemeten zal worden. Doordat men 
tijdens het hinken het rechter been weinig beweegt, zal de amplitude van de versnellingen, 
die ten gevolge van deze beweging optreden, gering zijn. Hierdoor worden de gemeten signalen 
van het rechter been vlak. 
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4. Frequency power density spectrum 

Op de gemeten versnellingssignalen wordt een Fast Fourier Transformatie (FIT) uitgevoerd, 
zodat er een frequentiespectrum van deze signalen ontstaat (bijlage 2). Hierin kan men zien 
uit welke frequenties het gemeten signaal opgebouwd is. De grootte van de amplitude bij een 
bepaalde frequentie is een maat voor de belangrijkheid van deze frequentie in het oor- 
spronkelijke signaal. Door een superpositie van een aantal sinusvormige signalen met de 
frequenties, die uit het frequentiespectrum af te leiden zqn, kan men het oorspronkelijke 
versnellingssignaal weer reconstrueren. Zoals eerder al uit de literatuur is gebleken (zie 
bijvoorbeeld [3]), zijn vooral de lage frequenties van belang. Dit is ook terug te vinden in de 
grafieken op bijlage 2. Verder valt in de bijlage op dat de frequenties een veelvoud zijn van 
de frequentie waarmee een voet op de grond komt. (De stapfrequentie is 100 stappen per 
minuut (zie hoofdstuk 2), dus één voet komt 50 keer per minuut (=0.83 Hz) op de grond). 

In het onderstaande worden de frequentiespectra van de afwijkende looppatronen steeds 
vergeleken met het frequentiespectrum van het normale looppatroon. De frequentiespectra zijn 
van één proefpersoon. Dit is dezelfde proefpersoon als in hoofdstuk 3. De frequentiespectra 
van de andere proefpersonen zijn hiermee vergelijkbaar. 

Allereerst wordt het frequentiespectrum, dat ontstaat bij het lopen met een gestrekt rechter been 
(bijlage 2b), vergeleken met het frequentiespectrum, dat ontstaat tijdens het lopen op een 
normale of natuurlijke manier (bijlage 2a). Bij de vier proefgersonen treden er bij het rechter 
been een aantal veranderingen in het frequentiespectrum op. Zo is bij iedere proefpersoon te 
zien dat de frequentiebreedte van het rechter been smaller is dan de frequentiebreedte van het 
linker been tijdens het lopen met een gestrekt rechter been. Verder valt op dat bij de lage 
frequenties (0.83, 1.67 en 2.5 Hz) de axiale component van de versnelling van het rechter been 
kleiner is tijdens het lopen met een gestrekt rechter been dan tijdens het normale lopen. 
Tenslotte blijkt dat bij alle proefpersonen de amplitude van de antero-posterior component van 
het versnellingssignaal van het rechter been kleiner wordt bij een frequentie van 0.83 Hz en 
groter wordt bij een frequentie van 1.67 Hz. Omdat de amplitude van het frequency power 
density spectrum bij de belangrijkste frequenties kleiner wordt ten gevolge van het lopen met 
een gestrekte rechter been, kan men concluderen dat tijdens deze manier van lopen de axiale 
beiasting van de rechter tibiia kleiner is dm tijdens het nioimde lopen. Dit komt oveïeeri riet 
de constatering, die al eerder in hoofdstuk 3 is gedaan. 

Het frequentiespectrum, dat ontstaat door de Fast Fourier Transformatie van de versnellingssig- 
nalen van het lopen met een plankje onder de rechter voet (bijlage 2c), wordt vervolgens 
vergeleken met het frequentiespectrum, dat ontstaat door deze transformatie ook toe te passen 
op de versnellingssignalen van het lopen op een normale manier (bijlage 2a). Er treden in het 
frequentiespectrum een aantal (kleine) veranderingen op. Deze veranderingen verschillen echter 
van proefpersoon tot proefpersoon zodanig dat men, evenals in hoofdstuk 3, geen algemeen 
verband kan ontdekken voor de veranderingen die optreden ten gevolge van het lengteverschil 
tussen het linker en het rechter been. 

Tenslotte wordt het frequentiespectrum bepaald van het versnellingssignaal, dat gemeten is 
tijdens het hinken op het linker been (bijlage 24. Ook dit spectrum wordt vergeleken met het 
spectrum van het normale looppatroon (bijlage 2a). Hierbij valt vooral op dat de frequentie- 
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breedte van het rechter been kleiner is dan de frequentiebreedte van het linker been. Hieruit 
kan men concluderen dat de hogere frequenties voornamelijk het gevolg zijn van het 
neerkomen van de voet op de grond. Het rechter been komt immers niet op de grond tijdens 
het hinken. De andere verschillen die in de grafieken te zien zijn, variëren van proefpersoon 
tot proefpersoon zodanig dat er verder geen ander eenduidig verband te ontdekken is. 
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5. Auto- en kruiscorrelatie 

In dit hoofdstuk worden de auto- en kruiscorrelaties van de versnellingssignalen bekeken. Met 
behulp van de autocorrelatie kan men periodiciteit van een signaal onderzoeken. De autocor- 
relatie wordt als volgt gedefinieerd: 

r.,(’t)=/+-xC -00 t ) x (  t + ’ G ) d t  

Hierbij stelt x(t) de waarde van een versnellingssignaal op tijdstip t voor. De integraal wordt 
op een groot aantal tijdstippen T uitgerekend en in een grafiek weergegeven (zie bijlage 3). 
Als er op een regelmatige afstand scherpe en hoge pieken te zien zijn, is er sprake van een 
periodiek signaal. De afstand tussen deze pieken is een maat voor de periodetijd van het 
signaal. Als deze pieken ontbreken, is het signaal niet periodiek. 

Met behulp van de kruiscorrelatie kan men zien in hoeverre de versnellingssignalen van het 
linker en het rechter been op elkaar lijken. De kruiscorrelatie wordt als volgt gedefinieerd: 

T r y (  7;)  =J+”x(  -o0 t ) y (  t+7;) d t  

Hierbij stelt x(t) het versnellingssignaal van het ene been op tijdstip t voor en y(t+z) het 
versnellingssignaal van het andere been T sec. later. Ook deze integraal wordt op een groot 
aantal tijdstippen T uitgerekend. Als de beide signalen veel op elkaar lijken, zal er sprake zijn 
van tenminste één scherpe piek. 

Bij de berekeningen van de auto- en kruiscorrelaties worden er binnen het programma 
MATLAB 1024 nullen aan de 1024 meetpunten per signaal toegevoegd. Hierdoor beginnen 
en eindigen de grafieken van de auto- en kruiscorrelaties allemaal bij de waarde nul.De 
opbouw van de integraal is namelijk als volgt voor te stellen: 
Op een tijdstip z wordt de integraal uitgerekend door 
alle punten van het onderste signaal met het bovenste 
signaal te vermenigvuldigen en het verkregen signaal 
te integreren. Op tijdstip AT later wordt de bovenste 
schijf gedraaid, waarna op dezelfde manier de inte- 
graal wordt uitgerekend. Door dit voor een groot 
aantal tijdstippen te doen, ontstaan de grafieken voor 
de auto- en kruiscorrelaties zoals die in de bijlage 
staan. De grafieken van de auto- en kruiscorrelaties 
beginnen en eindigen door het toevoegen van de 
nullen met de waarde nul, omdat het ene gemeten sig- 
naal eerst met de toegevoegde nullen van het andere 
signaal wordt vermenigvuldigd. 

Evenals in de vorige hoofdstukken worden in bijlage 3 de resultaten van de berekeningen voor 
één proefpersoon weergegeven. De resultaten van de andere proefpersonen lijken hier veel op. 

Om te beginnen zal er worden gekeken naar de auto- en kruiscorrelaties van de signalen, die 
optreden tijdens het lopen met een gestrekt rechter been (bijlage 3b). Deze worden vergeleken 
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met de auto- en kruiscorrelaties, die optreden tijdens het normale looppatroon (bijlage 3a). Er 
blijken een aantal verschillen op te treden. Zo blijkt de (maximale) amplitude van de autocor- 
relatie van het rechter been in axiale richting bij het lopen met een gestrekt rechter been 
ongeveer de helft te zijn van de (maximale) amplitude van de autocorrelatie bij het normale 
lopen. Dit wordt veroorzaakt doordat de amplitude van de axiale component van het versnel- 
lingssignaal van het rechter been in het tijddomein ook kleiner is (zie hoofdstuk 3). Hierdoor 
wordt de waarde van de integraal uit vergelijking (1) automatisch ook kleiner (de amplitude 
van x(t) is kleiner). Om dezelfde reden wordt ook de maximale amplitude van de kruis- 
correlatie het rechter en het linker been in axiale richting Heiner dan bij het normaie iopen 
(zie vergelijking (2), waarbij geldt dat x het versnellingssignaal van het rechter been in axiale 
richting is en y hetzelfde versnellingssignaal van het linker been is). In antero-posterior richting 
is te constateren dat er twee maal zoveel pieken te zien zijn dan in de situatie, waarin de proef- 
persoon op een normale manier loopt. 

Als er wordt gekeken naar de auto- en kruiscorrelaties van de versnellingssignalen, die 
optreden tijdens het lopen met een plankje onder de rechter voet (bijlage 3c), is er maar één 
verschil t.o.v. het normale looppatroon te constateren. De amplitude van de autocorrelatie van 
het rechter been in axiale richting is namelijk (iets) groter dan bij het normale looppatroon. 
Dit verschil is echter alleen te constateren bij drie van de vier proefpersonen. In de andere 
richtingen zijn geen veranderingen te constateren, die bij alle vier de proefpersonen optreden. 

Bij de auto- en kruiscorrelaties van het hinken op het linker been is er ook maar één duidelijke 
verandering t.o.v. het normale looppatroon te constateren. Deze verandering treedt op in de 
autocorrelatie van het rechter been in de antero-posterior richting. Er is daar sprake van een 
soort piramide-vorm (bijlage 3d). Dit wordt veroorzaakt door de zwaartekrachtcomponent, die 
het gevolg is van het optrekken van het rechter been. Hierdoor komt de basislijn (=de 
gemiddelde waarde) van het versnellingssignaal boven de nul-as te liggen. Uit de integraal- 
vergelijking (1) komt dan bij iedere 'I; een groot getal. Omdat er door het programma 
MATLAB er 1024 nullen zijn toegevoegd begint en eindigt de waarde van de autocorrelatie 
op nul. Omdat de versnellingssignalen van het rechter been nauwelijks schommelingen vertoont 
(zie bijlage Id), treden er ook nauwelijks schommelingen op bij de autocorrelatie. Dit 
"piramide"-effect is ook enigszins terug te vinden in de grafiek van de autocorrelatie van het 
rechter been gedurende het lopen met een plankje onder de rechter voet. 
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6. Integratieverloop gedurende een ioopcyclus 

Bij deze analyse wordt de integraal van de gemeten versnellingssignalen bepaald. Omdat niet 
bij alle proefpersonen het onderbeen exact in verticale richting staat als hij/zij stil staat, kan 
er door accelerometers toch een versnelling worden gemeten, die het gevolg is van de 
zwaartekracht. Om de invloed van deze zwaartekrachtcomponent zoveel mogelijk te elimineren, 
wordt de gemiddelde versnelling over het hele signaal bepaald. Dit gemiddelde wordt 
vervdgens van hst gemetm s&pad afgetdkken Hkrdoor kunnen de waarden van de integraal 
voor verschillende manieren van lopen Wtr ~ i e i  ekm- wûïdeíì vcïgekkcfi. Vexû!geíìs wûïdeíì 
de versneliingssignalen in eem amA& s ~ e ~  verdeeld. Zo’n stuk wordt gedefinieerd als het 
deel van het signaal dat zich tussen twee maxima bevindt in de antero-posterior richting (figuur 
6.1). De tijd die verstrijkt gedurende een loopcyclus (= de tijd die verstrijkt tussen het 
neerzetten van bijvoorbeeld de rechter voet, de linker voet en nogmaals de rechter voet (zie 

O 2 4 6 8 10 
tijd [SI 

figuur 6.1: definitie van de loopcycli 

ook [2])) komt overeen met de tijd die verstrijkt in zo’n stuk van het signaal (=1,2 sec.). Om 
een integraal te krijgen waarvan de waarde als functie van de tijd alleen maar toeneemt, wordt 
van dit nieuwe versnellingssignaal de absolute waarde bepaald. De integraal wordt dus als 
volgt berekend: 

Hierin stelt x(t) het versnellingssignaal gedurende een loopcyclus voor; xgem stelt het 
gemiddelde vaal het totale versnellingssignaal voor. De integraal wordt voor verschillende 
waarden van z berekend (Olzlt,,,; cyc,.s is de tijd die nodig is voor één loopcyclus). Tenslotte 
wordt I(%) als functie van de tijd z weergegeven (zie bijlage 4). In deze grafieken is dus te 
zien hoe de integraal I als functie van de tijd opgebouwd is. Iedere loopcyclus wordt hierin 
d.m.v. één lijn voorgesteld. Het doel van deze analyse is om te kijken of de verschillende 
manieren van lopen invloed hebben op de manier waarop de integraal I opgebouwd wordt en/of 
op de eindwaarde van de integraal (I(&,,,J). 

Evenals in de voorafgaande hoofdstukken is in bijlage 4 het verloop van de integraal I(%) voor 
één proefpersoon weergegeven. Het verloop van de integraal is bij de andere Proefpersonen 



van (vrijwel) dezelfde vorm. 

Als het verloop van de integraal I als functie van de tijd voor het lopen met een gestrekt 
rechter been (doorgetrokken lijnen in bijlage 4a) wordt vergeleken met het verloop van de 
integraal voor het normale lopen (gestreepte fijnen in bijlage 4a), vallen er twee verschillen 
op. Het eerste verschil heeft betrekking op de versnellingen van het rechter been in axiale 
richting. In het eerste deel van de loopcyclus (tot ongeveer 0,7 sec.) zijn de waarden van het 
afwijkende looppatroon (doorgetrokken lijnen) lager dan de waarden van het referentiesignaal 
(gestreepte rijnen). Dit is ais voigt in het tijddomein terug te vinden @ijjage Ib): in liei begin 
van een loopcyclus is het signaal vlak rond de nulwaarde. Daarna treedt een breed diep "dal" 
op. Tenslotte eindigt de loopcyclus met een piek. Vooral dat bredere diepe "dal" zorgt, door 
de gebruikte definitie van de integraal, voor de sterke stijging die begint rond 0,7 sec. 
Tenslotte is de lagere eindwaarde van de integraal (I(tcyci,)) het tweede opvallende verschil 
dat optreedt. Dit wordt veroorzaakt doordat de pieken in het tijddomein met een gestrekt 
rechter been lager zijn dan de pieken van het normale looppatroon (bijlagen Ib en la). 

Als er met een plankje onder de rechter voet wordt gelopen (bijlage 4b), levert dit voor het 
verloop van de integraal I als functie van de tijd geen duidelijke verschillen op t.o.v. het 
normale looppatroon voor de vier proefpersonen. Dit signaal is dus niet te onderscheiden van 
het signaal van het normale looppatroon. 

Tenslotte wordt het verloop van de integraal tijdens het hinken (doorgetrokken lijnen in bijlage 
4c) vergeleken met het verloop van de integraal gedurende het normale lopen (gestreepte lijnen 
in bijlage 4c). Hierbij valt een aantal verschillen op. Een verschil dat duidelijk opvalt, is dat 
de waarden van de integraal van het rechter been in antero-posterior richting lager zijn. Dit 
wordt veroorzaakt doordat het rechter been enigszins wordt opgetrokken en weinig heen en 
weer beweegt. Hierdoor wordt het versnellingssignaal vrij vlak (bijlage Id) en zal de integraal 
I(%) dus maar langzaam toenemen. In bijlage 4c vertoont ook de integraal in axiale richting 
een afwijking, maar deze treedt bij de andere proefpersonen niet in deze vorm op. 
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7. Vectonveergave van de versnellingen 

Bij deze analyse worden de axiale en antero-posterior componenten van de versnellingen van 
een been samengesteld tot één vector. Daartoe wordt zowel de axiale als de antero-posterior 
component als een vector voorgesteld. Beide vectoren worden vervolgens samengesteld tot 
een nieuwe vector (zie figuur 7.1). Van deze 
vector worden de amplitude en de hoek a t.o.v. de 
mtere-porterbr c~aponent dls functie van de tijd 
weergegeven in bijlage 5. De grafieken, die beho- 
ren bij een afwijkend looppatroon, zijn hierbij 
zodanig verschoven dat ze zoveel mogelijk samen- 
vallen met de grafieken, die behoren bij het 
normale looppatroon. Hierdoor zijn de verschillen 
tussen beide soorten looppatronen duidelijker te 
herkennen. Om het verloop van de hoek a als 
functie van de tijd duidelijker te laten zien, heb ik 
er voor gekozen om alleen het eerste deel van de 
grafiek (de eerste 2,5 sec.) af te beelden. In deze 
periode wordt het verloop van de hoek a geduren- 
de (iets) meer dan twee loopcycli afgebeeld. 

Allereerst worden de resulterende vectoren van 

I I 
figuur 7.1: de vectorweergave van de ver- 
snellingen 

het lopen met een gestrekt rechter been 
(doorgetrokken lijnen op bijlage 5a) vergeleken met het normale lopen (gestreepte lijnen op 
bijlage 5a). Een duidelijk verschil dat optreedt in de grafiek van de amplitude is dat bij het 
rechter been de pieken lager zijn. Dit komt overeen met het eerder beschreven effect dat de 
amplitude van het versnellingssignaal van het rechter been in axiale richting kleiner is (bijlage 
Id). De vector, die samengesteld wordt uit een axiale en een antero-posterior component, zal 
hierdoor ook kleiner worden. Bij het rechter been valt verder nog op dat de hoek a grotere 
waarden heeft tijdens het lopen met een gestrekt rechter been dan tijdens het lopen op een 
normale manier. Ook dit heeft te maken met de kleine axiale component. Hierdoor zal namelijk 
de hoek a sneller in de buurt van O", -180" of +180" komen te liggen. De grote sprongen die 
soms optreden, zijn het gevolg van de definitie van de hoek a. Voor a geldt namelijk: - 
180"Ia1180". Als a bijna de waarde van 180" 'bereikt heeft en Ge hoek vervolgens een Hein 
beetje toe neemt, verandert, door de gebruikte definitie, de hoek a van bijna +180" in een hoek 
van bijna -180". 
Voor het linker been treden er geen verschillen op die bij de vier proefpersonen op een bepaald 
verband duiden, waaruit af te leiden zou zijn dat er met een gestrekt rechter been wordt 
gelopen. 

Vervolgens worden de resulterende vectoren van het lopen met een plankje onder de rechter 
voet (doorgetrokken lijnen op bijlage 5b) vergeleken met het nomale lopen (gestreepte lijnen 
op bijlage 5b). Evenals in de vorige analyses treden er geen duidelijke verschillen op, waaruit 
men kan afleiden dat er niet op een normale manier wordt gelopen. 

Tenslotte worden de resulterende vectoren van het hinken op het linker been (doorgetrokken 
lijnen op bijlage 5c) vergeleken met het normale lopen (gestreepte lijnen op bijlage 5c). Hierbij 
treden een aantal duidelijke verschillen tussen beide looppatronen op. Het eerste verschil dat 
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opvalt is dat de amplitude van het linker been tijdens het hinken groter is dan tijdens het 
normale lopen. Dit is ook in het gemeten signaal terug te vinden (bijlage 1): de amplitude van 
de versnellingen van het linker been zijn tijdens het hinken namelijk groter dan tijdens het 
normale lopen. Verder valt bij het linker been op dat de hoek a een grilliger verloop heeft 
(bijlage 5c). De scherpe overgangen die optreden bij ongeveer 0.2, 0.9 en 1.05 sec. zijn het 
gevolg van de definitie van de hoek a (-180°1a1+1800). Bij het rechter been valt op dat zowel 
de amplitude als de hoek a een ander verloop hebben tijdens het hinken. Dit wordt veroorzaakt 
doordat het rechter been tijdens het hinken enigszins wordt opgetrokken en doordat dit been 
maar weinig heen en weer beweegt. Het signaal wordt hierdoor afgevlakt 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Conclusies 

Om te kijken of er criteria opgesteld kunnen worden om een normaal looppatroon van een 
afwijkend looppatroon van elkaar te kunnen onderscheiden, hebben vier proefpersonen op 
verschillende manieren gelopen. Als eerste hebben ze op een normale of natuurlijke manier 
o---r uPlnnPn ---- Vervolgens hebben ze met een gestrekt rechter been gelopen en daarna met een 
plankje onder de rechter voet, waardoor een lengteverschil tussen het linker en het rechter been 
ontstond. Tenslotte hebben ze op het linker been gehinkt. 

In de vorige hoofdstukken zijn de gemeten versnellingssignalen van de verschillende 
looppatronen op vijf verschillende manieren onderzocht. Er is gekeken naar de signalen in het 
tijddomein en in het frequentiedomein. Verder zijn de auto- en kruiscorrelaties van de 
versnellingssignalen, de integraalopbouw van een loopcyclus en de vectorrepresentatie van de 
versnellingen bekeken. 

Om deze methode met accelerometers in het onderzoek met honden te gebruiken, is het van 
belang om kleine verschillen t.o.v. het normale looppatroon te kunnen detecteren. Uit de 
voorafgaande hoofdstukken is echter gebleken dat alleen grote verschillen t.o.v. het normale 
looppatroon (namelijk tijdens het lopen met een gestrekt been en tijdens het hinken) m.b.v. 
accelerometers op de tibia te detecteren zijn. Kleine afwijkingen t,o.v. het nomale looppatroon 
(plankje onder de voeflengteverschil) zijn echter niet eenduidig herkennen. De methode, die 
gebruikt maakt van accelerometers op de tibia, is dus niet geschikt om de kleine veranderingen 
in het looppatroon te herkennen. Men kan bij de mens geen criteria opstellen om een normaal 
en een enigszins afwijkend looppatroon van elkaar te kunnen onderscheiden. Aangezien er geen 
redenen zijn om aan te nemen dat dit bij honden anders zou zijn, is deze methode ook niet 
geschikt voor het onderzoek bij honden. 

8.2 Aanbevelingen 

De analyses, die in dit onderzoek zijn uitgevoerd, hebben bij iedere proefpeïsooii slechts 
betrekking op één signaal van 10,24 sec. Door gedurende een langere tijd te meten en 
vemdggens het signad in een aantal stukken ~p te delen, k m  men de nauwkeurigheid van de 
resultaten onderzoeken. Het is namelijk mogelijk dat, als men deze nauwkeurigheden kent, 
men kleinere verschillen in de signalen statistisch zou kunnen aantonen. 

Een analysetechniek die nog niet toegepast is op de versnellingssignalen, is de techniek om 
de signalen in een tijd-frequentiediagram weer te geven. 

Verder is het mogelijk om i.p.v. versnellingen, de verplaatsingen van de benen te meten. Het 
is bijvoorbeeld mogelijk dat de enkel bij de verschillende looppatronen een (iets) andere baan 
volgt. Door deze signalen te differentiëren is het bovendien mogelijk om de snelheden tijdens 
het lopen te bepalen. Als deze signalen vervolgens nog een keer gedifferentieerd worden, 
kunnen ook de versnellingen bepaald worden. 
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Tenslotte blijft het mogelijk om de kracht waarmee een voet op de vloer neerkomt, m.b.v. 
force plates te meten. De grootte van de kracht is hierbij een maat voor de belasting van het 
betreffende been. Men kan m.b.v. force plates direct zien of beide benen even zwaar belast 
worden. 
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Bijlage 1: de gemeten veasnellingssigraalen 
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Bijlage 2: frequency power densi0 spectrum 
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Bijlage 3: auto- en kruiscorrelatie 
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Bijlage 3: auto- en kruiscowelatie 
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Bijlage 4: integratieverloop per loopcyclus 
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Bijlage 4: integraîkverloop per loopcyclus 
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Bijlage 5: vectorweergave van de versnellingen 
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