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De. 3-dimensionale qeometrie van een
menselijk kniegewricht.

WE 77-01 Ir. J.SoH.M. Wismans
Drs. P.J. Struben



Voorwoord

Voor u ligt een beschrijving van een gedeelte van het werk dat is
uitgevoerd in het kader van het knieprojekt.
Het knieprojekt is een onderzoek gesubsidieerd door Z.W.O. dat ten
doel heeft mathematische modellen te ontwikkelen voor de beweging
en krachtverdeling in een gewricht. Het onderzoek vindt plaats aan
de Technische Hogeschool Eindhoven, afd. Werktuigbouwkunde in de vak
groep Technische Mechanica onder supervisie van Prof.Dr.Ir. J.D. Janssen
en Dr.Ir. F.E. Veldpaus.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het anatomisch
embryologisch laboratorium in Leiden: Prof.Dr. A. Huson en de ortho
paedische kliniek van het St.Radboudziekenhuis in Nijmegen:
Prof.Dr. Th.J.G. van Rens.
Het in dit rapport beschreven onderzoek: geometrie bepaling van een
menselijk kniegewricht heeft voor wat betreft de praktische uit
voering plaats gevonden in Leiden door Drs. P.J. Struben.
De theoretische uitwerking van het geheel heeft plaats gevonden in
Eindhoven, door Ir. J.S.H.M. Wismans. Hierbij is o.a. dankbaar ge
bruik gemaakt van de door M. Sluiter ontwikkelde programmatuur.
Het typewerk werd verzorgd door Cora Rooker, afd. Orthopaedie, KUN;,
waarvoor onze hartelijke dank.
Eveneens is veel dank verschuldig aan de heer de Gilde van de meetkamer
T.H.E. voor verkregen meettechnische adviezen.
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Samenvatting

In dit rapport wordt een methode beschreven om de drie-dimensionale
buiten-geometrie van gewrichten, i.h.b. de gewrichtsvlakken, te meten
en wiskundig vast te leggen. De methode is toegespitst op de geometrie
bepaling van het menselijk kniegewricht.
In hoofdstuk 1 wordt allereerst een overzicht gegeven van de in de
literatuur vermelde geometrische gegevens van kniegewrichten. De ten
behoeve van het ontwikkelde drie:--dimensionale model van een kniege
wricht benodigde gegevens blijken uit deze literatuur niet verkregen
te kunnen worden. Besloten is daarom zelf een meetmethode te ontwikke
len. Nadat, o.a. op basis van de eisen gesteld t.b.v. het kniemodel,
een probleemstelling is geformuleerd, wordt een overzicbt gegeven van
een aantal mogelijke meetmethoden. Uit de diverse mogelijkheden worden
2 methoden gekozen: een methode waarbij het meetobjekt in stukken ge
zaagd wordt en een waarbij de gewrichtshelften intact blijven. Deze
laatste methode, die gebaseerd is op het mechanisch aftasten van het
gewrichtsvlak wordt in dit rapport verder uitgewerkt.

In hoofdstuk 2 wordtde meetmethodeJ globaal beschreven, waarbij o.a.
aandacht wordt geschonken aan de meetopstelling, bevestiging van.'het
meetobjekt en enkele karakteristieken van het meetoppervlak. Tevens
worden hier ook enkele opmerkingen gemaakt over automatisering en gene-

. ra li seri ng van de meetmethode.

In hoofdstuk 3 worden de theoretische achtergronden behandeld.
Omdat de helling vanhet meetoppervlak t.o.v. de meets tift i.v.m.
nauwkeurigheidseisen, niet te groot mag zijn, wordt het femur in
verschillende meetstanden opgemeten. Reconstructie van het complete
gewrichtsvlak uit de metingen in de diverse standen wordt in'3.4
besproken. Het koppel en van de meetdata van 2 gewrichtshelften
(femur en tibia) behandelen we in 3.5.
In 3.6 bespreken we hoe het grote aantal meetdata van een gewrichts
vlak door een wiskundige functie, een polynoom in 2 variabelen, be
naderd kan worden. Alvorens deze wiskundige benadering wordt uitgevoerd
zunen we correctie moeten uitvoeren op de meetdata om de diameter van
de tasterpunt in rekening te brengen.



In 3.7 wordt dit behandeld. Het rekenprogramma dat ontwikkeld is
om de diverse berekeningen uit te voeren komt zeer globaal in 3.8
en gedetailleerd in bijlage B aan de orde.
Zowel om het rekenprogramma te testen als om inzicht te krijgen in
de nauwkeurigheid van de meetmethode hebben we een testmeting uit..
gevoe~d aan een bolo

Hoofdstuk·4 bespreekt de ervaringen met deze testmeting. Het blijkt
dat met de meetmethode een nauwkeurigheid van ~ 0,1 mm behaald kan
worden. De onnauwkeurigheid wordt vooral veroorzaakt door de helling
van het meetoppervlak t.o.v. de meetstift. In 4.2 wordt deze foutbron
aan de hand van de testmeting apart besproken.

In hoofdstuk 5 bespreken we de ervaringen van uitgevoerde metingen
aan kadavergewrichten. De meetdata en resultaten van wiskundig aan"
passingen zijn opgenomen in bijlage 0 en E.

Wanneer we de meetpuntencoordinaten aangeven met x, y en z, wordt
de z-coordinaat benaderd door een polynoom: z= z (x,y). Door te
streven naar een zo laag mogelijke graad van het aanpassingspolynoom,
bereiken we dat een raakvlak aan het polynoom, het raakvlak aan de
werkelijke geometrie goed benaderd. Anderszijds zal een hogere graads
aanpassing de meetcoordinaten beter benaderen.
Bij een polynoomgraad die niet hoger is dan 4 kan de z-coordinaat van
het overgrote deel der meetpunten, met een nauwkeurigheid kleiner dan
0,5 mm benaderd worden.

In bijlage A zijn de gegevens van de gehanteerde meetklokken opgenomen.
In bijlage C bespreken we, hoe de meetdata van het testobject door een
bol met al of niet gegeven straal benaderd kunnen worden.
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Hoofdstuk 1

In1eiding

1.1 Introduktie

Dit rapport bespreekt een meetmethode om de 3-dimensiona1e geometrie
van een gewri cht te bepa1en. We zu11 en ons beperken tot de buiten
geometrie van gewrichtsv1akken: het van een kraakbeenlaag voorziene
gedeelte van een bot dat in contact kan komen met een ander bot.
De meetmethode is in het bijzonder ontwikke1d om geometrische gege
vens te 1everen voor het kni emode1 [3] • In fi g. 1.1 is een kni ege
wricht getekend.
We zijn geinteresseerd in de geometrie van de 2 gewrichtsv1akken ge
legen op het femur (dijbeenbot) en op de tibia (scheenbeen). De geometrie
van het patellaire gewricht (het gewricht van patella met femur) 1aten
we voor1opig buiten beschouwing, a1hoewe1 deze later we1 in het knie
model ingebouwd zou kunnen worden.
We1 wordt getracht bij de geometriebepa1ing van de gewrichtsv1akken
globa1e informatie te verkrijgen, over de 1ig9in9 der insertie-gebie
den van 1igamenten. Een insertiegebied, waarvan de 1igging moei1ijk
exact te definieren is, is het gedee1te van een bot waar een ligament
aangrijpt.
A1hoewe1 de meetmethode speciaa1 ontwikke1d is voor hat kniemode1 mag
verwacht worden dat deze methode kan worden toegepast bij het ontwerp
van knieprothesen en bij verge1ijkend onderzoek naar de vorm van een
groot aanta1 kniegewrichten. Eventuee1 na k1eine modificaties kan toe
passing bij de geometriebepa1ing van andere dan kniegewrichten tot de
moge1ijkheden behoren. In dit rapport zijn de be1angrijkste, meetdata
van de uitgevoerde metingen opgenomen. Deze data zouden zonder meer
gebruikt kunnen worden bij bestudering van het contactprob1eem in een
gewricht: spanningen en deformaties in het gebied waar gewrichtsv1akken
contact met e1kaar maken.
Omdat we te maken hebben met 3-dimensiona1e, grillig gekromdeoppervlak
ken zu11en we bij een nauwkeurige registratie van deze v1akken de be
schikking krijgen over een groot aanta1 meetdata. Een gedee1te van
dit rapport za1 gewi,jdzijn aan de wiskundige benadering van deze
meetdata (data-reductie).
We zu11en nu a11ereerst een kort overzicht geven van de geometrie van
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kniegewrichten zoals beschreven in de literatuur.

1.2.Literatuuroverzicht

In de literatuur is weinig informatie over de drie-dimensionale
geometrie van kniegewrichten, te vinden. Ook over de geometrie van
andere gewrichten en over de geometrie van biologische structuren
in het algemeen, is weinig informatie voorhanden.
De meeste literatuur op dit gebied beperkt zicht tot het bepalen van
enkele globale afmetingen aan de~hand van rontgenfoto's (o.a. Erk
man [4] en Seedhom (5]).
Het grote probleem hierbij is dat een 'klassieke' rontgenfoto slechts
een 2-dimensionale weergave van een3-dimensionale structuur bevat, zo
dat men slechts de beschikking kan krijgen over zeer globale, vaak
slecht gedefinieerde, grootheden.
Seedhom [6] maakte plastic afgietsels van femur en tibia. Door deze
afgietsels te zagen werd informatie over de contour van de gewrichts
vlakken bij diverse doorsneden, verkregen. Reconstructie van de werke
lijke geometrie is op basis van de gegevens in dit artikel echter niet
mogelijk, o.a. omdat hij de ligging van de diverse gewrichtsvlakken
t.o.v. elkaar niet gedefinieerd heeft. Ook werd de globale 1igging van
de insertiegebieden niet bepaald.
Naast het feit dat de in de literatuur beschikbare gegevens onvoldoende
zijn, blijkt bovendien dat de afmetingen van kniegewrichten onderling
sterk kunnen verschillen. Het lijkt daarom noodzakelijk dat, bij
toetsing van het kniemodel aan een bewegingsexperiment, van het betref
fende kniegewricht de geometrie bepaald kan worden.
Besloten is zelf een meetmethode te ontwikkelen.

1.3 Probleemstelling

Gevraagd wordt de buitengeometrie te bepalen van de gewrichtsvlakken
van.het femorale-tibiale gewricht. Hierbij moet tevens, voor zover
mogelijk, de ligging van de insertiepunten der ligamenten opgemeten
worden.
Het femur kan een groot aantal posities innemen t.o.v. de tibia. Uit
het kniemodel volgt de eis dat informatie bekend moet zijn om de
meetdata van femur en tibia zodanig te kunnen transformeren dat een
van deze posities, b.v. de extensiestand ingenomen wordt.
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De buitengeometrie van de gewrichtsvlakken bestaat uit, zoals reeds
vermeld, een gemakkelijk te deformeren kraakbeenlaag. Uit experimenten
aan kadavergewrichten beschreven in de literatuur [121 blijkt dat bij
een axiale belasting, op een gewricht in extensie, van 1500 N na 1 sec,
een deformati-eoptreedt van 1mm (fig •.L2) •

\-_.,~_~.,_.

I_!~OO_J:!_,,-_

Fig. 1.2. axiale deformatie van een kadaver kniegewricht.

Per kraakbeenlaag betekent dit dus ruwweg een deformatie van 0.5 mm.
Ten behoeve van het kniemodel, waar de gewrichtsvlakken star veronder
steld zijn, lijkt dus het streven naar een meetnauwkeurigheid < 0.1 mm
niet erg zinvol. Voorlopig zal als meetnauwkeurigheid 0.1 mm gehanteerd
worden (Imeetfoutl< 0.1 mm).
De gevonden meetdata worden t.b.v. het kniemodel benaderd door' een
wiskundige continue functie. De criteria die aan deze benadering ge
steld worden luiden:

- streven naar een zo gering mogelijk aantal getallen die de wis-
kundige functie beschrijven.

- een gladde functie: tussen de meetpunten geen putten of toppen

Een benadering van de meetdata met een nauwkeurigheid die kleiner
is dan de meetfout is natuurlijk niet zinvol.
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De globale afmetingen van een kniegewricht, van belang voor een
eventueel te ontwikkelen meetopstelling, zijn zodanig dat het meet
objekt omvat zou kunnen worden door een kubus met ribben van 10 em.

1.4. Enkele mogelijk meetmethoden

1.4.1. Inleiding

Een aantal meetmethoden voor 3-dimensionale geometriebepaling worden
in dit deelhoofdstuk besproken~_zonder daarbij naar volledigheid te
streven. De diverse meetmethoden kunnen we in 3 categorien onderver
delen: destructieve methoden (1.4.2), gedeeltelijk destructieve
methoden (1.4.3) en niet-destructievemethoden (1.4.4). In 1.4.5
maken we een keuze uit de diverse mogelijkheden.

1.4.2 Destructieve-meetmethoden

Onder destructieve meetmethoden verstaan we die wijze van geometrie
bepaling waarbij het meetobjekt grotendeels vernietigd wordt.
Als voorbeelden van een destructieve meetmethode noemen we:
- zagen van een meetobjektin plakken.

De meetmethode is o.a. uitgevoerd door Laaper [7], om de geometrie
van een menselijk kadaver femur te bepalen. Het femur, dat van te
voren ingegoten was in araldiet, werd in een tWintigtal plakken ge
zaagd. Van een aantal punten op de in de plakken zichtbare contour
werden met een optisch meetinstrument de coordinaten bepaald. Door
het ingieten in het araldiet werd voorkomen dat tijdens het zagen
grote deformaties in het meetobject optraden, tevens konden de
randen van het araldiet als referentie dienst doen. Bij deze meet
methode blijft het meetobjekt in de vorm van een aantal plakken be
schikbaar.
- verspaning van het meetobjekt

Bij deze meetmethode wordt het gehele meetobjekt d.m.v. b.v.
schaven, frezen of slijpen totaal vernietigd. Hierbij wordt nadat
een. laag verwijderd is de geometrie van het mechanisch bewerkte
oppervlak fotografischvastgelegd, waarbij een referentie mee gefo
tografeerd wordt. Door meting aan de op deze wijze verkregen foto·s
kan de werkelijke geometrie geconstrueerd worden.
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In Montpellier (Frankrijk) wordt van deze methode gebruik gemaakt.
Hierbij bevindt zich het meetobjekt in een diepgevroren toestand en
worden de lagen door slijpen verwijderd. Getracht is een dergelijke
opstelling in het laboratorium van de vakgroep Technische Mechanica
(THE) te realiseren. Het bleek dat deze methode inderdaad bruikbaar
zou kunnen zijn voor de geometriebepaling van een menselijk kniege
wricht mits nog een aantal praktische problemen (kleurtechnieken
voor goede contrasten tussen de diverse structuren, wijze van be
lichting van de fotols e.d.) zouden worden opgelost. De beschikbare
capaciteit van de onderzoekgroep'was hiervoor echter onvoldoende,
zodat besloten werd deze methode voorlopig niet te hanteren.

1.4.3 Gedeeltelijk destructieve meetmethoden

Bij de gedeeltelijk destructieve meetmethoden blijven de gewrichts
vlakken intact. Banden, kapsel e.d. worden verwijderd c.q. doorge
sneden. In het geval van het kniegewricht houden we 2 meetobjekten
over: femur en tibia.
Bij het intact gewricht worden referentiepunten op femur en tibia
aangebracht, waarvan vervolgens de positie bepaald wordt.
Na verwijdering van de banden etc. kan de geometrie van de meetobjekten
afzonderlijk, inclusief de positie van de referentiepunten, bepaald
worden. Gebruik makend van de referentiepunten kunnen de meetdata dan
weer aan elkaar gekoppeld worden.
Omdat de meetobjekten intact blijven krijgen we slechts informatie
over de uitwendige geometrie van de gewrichtsvlakken: de dikte van de
kraakbeenlaag kunnen we niet zonder meer bepalen.
Voor het meten van de 2 gewrichtsdelen zijn een aantal methoden denk
baar:
- op mechanische wijze aftasten van het meetoppervlak.
Door met een meetstift, waarvan de 3D-positie geregistreerd wordt,
het meetoppervlak af te tasten, krijgen we informatie over de geo
metrie van het gewrichtsvlak. Een nadeel van deze methode is dat het
meetoppervlak (kraakbeen) relatief zacht is, zodat t.g.v. de meet
druk deformatie kan optreden.



1.7

- op niet mechanische wijze meten van ·het gewrichtsvlak

Wanneer we i.p.v. mechanisch, optisch de coordinaten van een aantal
punten op het oppervlak zouden registreren, ondervangen we het be
zwaar van indrukking van het meetoppervlak.
Ook het aanbrengen van een lijnenpatroon op het meetoppervlak, en
dit lijnenpatroon fotografisch vast leggen, biedt mogelijkheden voor
3-dimensionale geometrie bepaling. Een voorbeeld van een dergelijke
techniek is de Moire-topografie ~O].

Ook m.b.v. stereofotogrammetrie zou op deze wijze de 3-dimensionale
geometrie van het gewrichtsvlak bepaald kunnen worden.

- afdruk maken van het gewrichtsvlak

Door een afdruk te maken van het gewrichtsvlak, zoals a.a. uitgevoerd
is door Seedhom [6] kan met een aantal van de voornoemde meetmethoden
de geometrie worden bepaald.
De gewrichtshelften blijven hierbij intact, terwijl de indrukking van
het meetoppervlak door de meetstift voorkomen wordt. Wel kunnen bij
het maken van de afgietsels Kleine fouten ontstaan. Ook het meten van
de insertiegebieden aan de afdrukken is gecompliceerd, zo niet onmoge
1ij k.

1.4.4 Niet destructieve meetmethoden

Bij een niet-destructieve meetmethode blijft het complete gewricht in
tact, zodat eventueel ook de 3~imensionale geometrie van een kniege
gewricht in vivo bepaald zou kunnen worden. De 2 hierna te bespreken
methoden zijn ontwikkeld t.b.v. de rontgendiagnostiek.
- tomografie

In een afstudeer-rapport van v.Rens (9) worden de ervaringen met deze
methode bij het bepalen van de geometrie van een kadaverfemur be
sproken.
Bij tomografie worden rontgenopnamen gemaakt van het meetobjekt en wel
zodanig dat gedurende een opname, de rontgenbuis en de film t.o.v. het
meetobjekt in tegengestelde richting continu verplaatsen. Een vlak met
een dikte van ongeveer 2 mm uit het meetobjekt wordt scherp op de
rontgenfoto afge~~E!l~, terwijl de rest slechts vaag geprojekteerd
wordt (zie fig. 1.3). Door de opnamen te herhalen bij diverse standen
van het meetobjekt, kunnen achtereenvolgens diverse vlakken scherp
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afgebeeld worden. Zodoende zou informatie over de gehele 3-dimensionale
;geometrie van het gewricht verkregen kunnen worden.

I1II \
. .• .... .., < meetobjekt.

"'h~er€}fq"b!~ld"doors"'e .

rontgenfilm

Fig •. 1.3. tomografie

tOe ervaringen met deze methode waren, voor wat betreft de behaalde
nauwkeurigheid niet gunstig.

-comeuter tomografie

De meest recente ontwikkeling op het gebied van de rontgendiagnostiek
is de computer-tomografie. Het meetobjekt bevindt zich bij deze
methode tussen een rontgenbron en een opnemer die de intensiteit van
de doorgelaten straling registreert. Door het meetobjekt in een
vlak in een groot aantal standen de doorstralen en de verkregen
intensiteitsmetingen m.b.v. de computer te verwerken kan de werke
lijke geometrie van het betreffende vlak gereconstrueerd worden
(fi g. 1.4). .. ...

I ,
_I\~".., ••'-' I.....r rontgenbron

~"'-'"'\
meetobjekt

opgemeten doorsnede

rontgendetector

Fig. 1.4. computer-tomografie



1.9

Door de meting vervolgens bij diverse doorsneden te herhalen, kunnen
we informatie krijgen over de 3-dimensionale geometrie van het meet
objekt. De dikte van een gemeten doorsnede ligt in de orde van 10 mm.
De nauwkeurigheid van een gereconstrueerde geometrie bedraagt ongeveer
1 mm. Een en ander is afhankelijk van het type rontgenapparatuur en de
afmetingen van het meetobjekt. Resultaten van metingen aan gewrichten
m.b.v. computer-tomografie zijn momenteel nog niet beschikbaar. Voor
meer informatie over deze rontgentechniek verwijzen we naar lit. [8]
en [11] .

1.5. Gekozen meetmethode

Uit de in het vorige deelhoofdstuk behandelde meetmeth~den hebben
we voorlopig 2 methoden gekozen om geometrien van kadavergewrichten

te meten. Dit zijn de destructieve zaagmethode en de niet destructi~_v~r~_

methodewaarbij we de ge\'!richtsvlakken d.rn.v. mechanische aftasting opmeten.
De redenen voor deze keuze zijn deels historisch (met de destructieve
meetmethode was reeds veel ervaring opgedaan) en deels van praktische
aard (meetopstellingen waren reeds aanwezig of eenvoudig en snel te
realiseren).
We zullen ons in dit rapport verder beperken tot de gedeeltelijke
destructieve meetmethode.
In het volgende hoofdstuk zullen we op een aantal aspecten van deze
methode verder ingaan. In hoofdstuk 3 behandelen we de theoretische
achtergronden en de wijze van verwerking van de meetdata.



2.1

Hoofdstuk 2

Beschrijving van de meetmethode

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de in Leiden
(laboratorium voor anatomie en embryologie) ontwikkelde meetmethode
voor het bepalen van de geometrie van kadaver kniegewrichten.
Achtereenvolgens worden behandeld: de meetopstelling, de bevestiging
van het meetobject, het opmeten van de geometrie en enkele suggesties
voor verbetering en uitbreiding van de meetmethode.

2.2 De meetopstelling

Een schematische weergave van de meetopstelling is getekend in fig.2.1.
Fig. 2.2 geeft een globaal beeld van de meetbank met meetobject.

y.
9

•.._;:.., .•... - ,._----_ ::-._--~ ..~~.-._-:-~~.---

f meetobjekt 1

y - meetklok

_. - - .- ..,., --"'._---_._--<,' ..~. -•.

meetobjekthouder

meetschijf

---------_. ~~~
Fig~.. Z.l-'~gematische.\tIE!~t~ave. van de meetopstelling."

Met de meettafel denken we verbonden een orthogonaal rechtsdraaiend
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assenstelsel (Xg, Yg' Zg).
Het meetobjekt is bevestigd op een meetobjekthouder. De meetobjekthouder
wordt bevestigd op de meetschijf welke draaibaar is am een vaste as 1
van de meettafel. As 1 loopt evenwijdig aan de yg-as.
De hoekverdraaiing a van het meetobjekt om deze as kan afgelezen
worden op een schaalverdeling in graden. Een meetklok evenwijdig
aan de zg-as (de z-meetklok) is t.o.v. de meettafel verplaats-
baar in x- en y-richting, welke verplaatsingen m.b.v. 2 meetklokken
(de x- en y-meetklok) geregistre~rd worden. Met de meetstift van de
z-meetklok wordt het meetobjekt afgetast.

fig.2.2. de meetopstelling.

Doordat het meetobjekt draaibaar is am as 1 kunnen we voorkomen dat
de hoek tussen meetstift en meetoppervlak te veel afwijkt van 900

.

2.3 Bevestiging van het meetobjekt

De 2 gewrichtshelten femur en tibia worden afzonderlijk opgemeten,
waarbij we de mogelijkheid willen behouden am de gegevens der delen
te combineren.
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We gaan daartoe als volgt te werk:
Het ontlede gewricht met intacte gewrichtsbanden wordt bevestigd op
een alluminium houder die uit 2 helften, A en B, bestaat (zie fig.2.3).
De 2 houderhelften kunnen vrij nauwkeurig t.o.v. elkaar gepositioneerd
worden, zodan i 9 dat de randen v van de he1ften samen va11 en en de
randen u resp. w in elkaars verlengde liggen.
Het gewricht wordt in extensie (de referentiestand) op de houder be
vestigd. We zorgen ervoor dat de gewrichtsspleet zich ongeveer boven
de lijn v bevindt. Bevestiging van gewritht aan de houder vindt plaats
m.b.v. gips,. voor"een goede hechting zijn loodrecht op de houder
enkele pennen aangebracht.

Fig. 2.3. meetobjekthouder

Na voldoende harding kunnen de ligamenten en, indien nag aanwezig, het
kapsel doorgesneden worden en kunnen we de houderhelften uit elkaar
halen.
Het femur is op deze wijze star met B verbonden en de tibia met A.
Met A en B denken we verbonden 2 orthogonale assenstelsels: resp.

(lA' SA' YA en (lS' BB' YS·

De meetdata van het femur resp. de tibia worden bepaald t.o.v. deze
met A en B verbonden assenstelsels. Aangezien de positie van A t.o.v.
B bekend is kunnen de meetdata altijd naar de referentiestand getrans
formeerd worden.
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2.4 Het meten van de geometrie

De houderhelft met meetobjekt wordt in de meetopstelling geplaatst.
Allereerst worden de randen v en u of w opgemeten om later de
koppeling van de meetdata der 2 gewrichtshelften te kunnen uitvoeren.
Door de positie van deze randen bij verschillende standen van de
meetschijf t.o.v. het met de meettafel verbonden assenstelsel
Xg Yg Zg te bepalen kan de positie van as 1 berekend worden.
De gewrichtsvlakken van het meetobjekt zijn voorzien' van een
zachte laag: het kraakbeen.
Tengevolge van de meetdruk zal de tasterpunt van de meetklok de kraak
beenlaag iets in~rukken • Deze indrukking bleek na 5 sec minder dan
0.05 mm te zijn, althans bij de door ons opgemeten gewrjchten. Voor
elke meting van een punt op het gewrichtsvlak wordt de tasterpunt
opnieuw op het meetoppervlak geplaatst. We voorkomen hiermee in
vreten in het zachte kraakbeen. Binnen 2 a 3 seconden kan men de
z-waarde op de meetklok afgelezen hebben.
Een globale indruk van de ligging van de insertiepunten der ligamenten
kan verkregen worden door m.b.v. de meetopstelling de coordinaten van
een aantal punten in het insertiegebied te bepalen. De relatief hoge
nauwkeurigheid van de meetopstelling voor dezemeting is natuurlijk
minder relevant.
Voor verwerking van de meetdata wordt verwezen naar hoofdstuk 3.
De gegevens over de diverse meetklokken staan vermeld in Bijlage A.

2.5. Suggesties voor verbetering en uitbreiding van demeetopstelling

De meting zoals omschreven in dit hoofdstuk, is speciaal ontwikkeld
t.b.v. de geometriebepaling van een menselijk kniegewricht. Een aan
tal andere gewrichten kunnen echter zonder meer op gelijke wijzeopge
meten worden. Problemen zullen ontstaan indien een of meerdere ge
wrichtsvlakken in ! richtingen sterk gekromd zijn.
Om een gunstige hoek tussen meetstift en meetoppervlak te verkrijgen
is dan tevens rotatiemogelijkheid van het meetobjekt om een as even
wijdig aan de x-as noodzakelijk. Een voorbeeld van een in 2 richtingen
sterk gekromd gewrichtsvlak is de femurkop.
Indien automatische registratie van de coordinaten (x, y, z) wordt toe
gepast b.v. met behulp van elektronische verplaatsingsopnemers gekop
peld met pons band apparatuur, kan de benodigde meettijd aanzienlijk
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v~rlaagd worden.
Tevens verminderd hierdoor het aantal foutbronnen.
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Hoofdstuk 3

Verwerking van de meetgegevens

3.1 Inleiding

Het op te meten gewricht bestaat uit 2 gewrichtshelften. Op elk
gewrichtsdeel bevinden zich 2 gewrichtsvlakken, zodat er in totaal
4 gewrichtsvlakken zijn.
De 2 gewrichtshelften worden afzonderlijk in de meetbank opgemeten,
waarbij de co6rdinaten bepaald worden t.o.v. het vast met de meet
tafel verbonden assenstelsel xg' Yg' Zg.
Wanneer we de eenheidsvectoren langs de xg-, Yg-en Zg-~S aangegeven met
.§.x' .§.Y en '§'z (zie fig.3.1),dan kunnen de co6rdinaten van een punt
op het gewrichtsvlak voorgesteld worden door de vector ..9.:

..9. = x.§.x +c-Y~y + z~z (3.1)

Fig. 3.1. meettafel coorctinatenstelsel met gewrichtsvTak

Ifanmk punten op gewrichtsvlak k(met k=l. .. 4) worden de positie
vectoren bepaald. Van het gewrichtsvlak wordt alleen het gedeelte
opgemeten dat gunstig georienteerd is t.o.v. de meetstift. Om toch
het totale gewrichtsvlak te kunnen opmeten wordt het gewrichtsdeel
onder verschillende hoeken aj van de meetschijf opgemeten (met
j:1 •.. n en n het aantal meetstanden).
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De meetschijf draait hierbij om een as 1 evenwijdig aan de Yg-as.
In 3.3 wordt behandeld hoe het snijpunt van as 1 met net xg Zg
vlak bepaald kan worden.
Alvorens deze snijpuntbepaling plaats kan vinden moeten we een moge
lijkheid hebben om van een vast met de meetschijf verbonden punt
m.b.v. de meetklok de positie t.o.v. het Xg Yg Zg assenstelsel te
bepalen. In 3.2 wordt een dergelijke mogelijkheid besproken.
Met de meetschijf denken we verbonden een orthogonaal Xs Ys Zs assen
stelsel. De meetdata van de onder diverse hoeken aj opgemeten gedeelten
van de gewrichtsvlakken kunnenaan elkaar gekoppe'ld worden door trans
formatie van de data van het Xg Yg Zg stelsel naar het Xs Ys Zs stelsel.
In 3.4 zal deze transformatie besproken worden.
Aan de houderhelften A en B zijn respektievelijk een a~senstelsel aA SA
YA en as aB YB verbonden. We kiezen deze assenstelsels zodanig dat ze
samenvallen met het x Y j z -stelsel. Transformatie van het aB· 8a.YB-lassen-s s s
stelsel zodanig dat de referentiestand (extensie) wordt ingenomen,
staat beschreven in 3.5.
In 3.6 wordt behandeld hoe de mk meetpunten die gewrichtsvlak k karak
teriseren m.b.v. de methode der kleinste kwadraten door een mathema
tische functie benaderd zullen worden.
In 3.7 behandelen we hoe de fout die gemaakt wordt t.g.v. de diameter
van de tasterpunt gecorrigeerd kan worden.
Voor het uitvoeren van de diverse voornoemde transformaties, het be
naderen van de meetpunten en correctie van de diameter van de tasterpunt
is een rekenprogramma geschreven. In 3.8 zull en de hoofdstappen ui t
dit rekenprogramma in het kort worden besproken.

3.2 Positiebepaling van een hoekpunt van de meetobjekthouder

Tengevolge van de diameter van de tasterpunt van een meetklok is het
niet mogelijk om zonder meer de positie van een punt in de ruimte m.b.v.
een meetklok te bepalen. In dit deelhoofdstuk wordt aangegeven hoe
van een concreet punt, nl. een hoekpunt van de meetobjekthouder de

. positievector opgemeten wordt.
We definieren: r de straal van de tasterpunt van de meetklok en P-m
de vector van het midden van de tasterpunt (fig.3.2):

(3.2)
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y

~+~

u

--- -- --:-:----Xg

'TasteTPunt~op-hOekpu'nt'¥an -.,tobJekthouder
! _.'_'''''~'~'"'~;'''.''~'~;''~.'''"'''~:'''''''~"''·.'·c·~>''''':'''''';-'~'.·-",._~-"._.. ---."-~'~'-"~'-"."'-'.--"""'. _..~-.,

Het hoekpunt va!' de houdergeven we. aan met de pos i ti evector 1::

f = x Ix + z·· ~z (3.3)

(3.4)

(3.5)

Ter bepaling van f gaan we nu als volgt te werk:
- plaats de meetobjekthouder zodanig dat de meets tift (van de

z-meetklok) loodrecht op een rand (u, v of w) van de houder
staat.
transleer de z-meetklok in x-richting naar een hoekpunt van
de houder, totdat de z-meetklok een zakking van de tasterpunt
van 0.01 mm registreert.
lees de coordinaten van het midden van de tasterpunt af: xm
en zm' 1: vinden we dan als volgt:

x =xm - ,fr2 - ( r - 0.01)2

z =z - r + 0.01m

Wanneer r =1 mm dan vinden we voor 3.4 met xmen zm in mm:

x =xm- 0.141
Z = zm - 0.99

Wanneer een houderrand niet loodrecht op de meetstift staat zal
de bepaling van P in het algemeen minder nauwkeurig kunnen verlopen.
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3.3 Bepaling van de rotatie-as 1 van de meetschijf

In. fig.3~3 is een doorsnede (l~odrecht op de y-as) van de meet
opstelling getekend. De houder met meetobjekt is draaibaar om een
as loodrecht op het (x,z)-vlak. Het snijpunt van deze as met de
getekende doorsnede wordt aangegeven met de vector f.4.

(3.6 )

~4kunnen we bepalen door in 2 standen van de houder de coordinaten
van een vast punt op de meetschijf te bepalen, waarbij de hoekver
draaiing <P tussen deze standen afgelezen moet worden. -

Als vast punt op de meetschijf kiezen we een hoekpunt van de vast
met de meetschijf verbonden hou~er (snijpunt van rand u met rand v
of het snijpunt van rand w met rand v). Het vaste punt op de houder
in de 2 standen geven we aan resp. de vectoren fzen f3:

€-z
(3.7)

~2 en 1:3 worden op de in 3.2 beschreven wijze bepaald.

fig.3.3. bepaling rotatie-as L.

De rqtatie van de meetschij'f-omde rotatie-as kunnen we beschouwen
als een translatie en een rotatie van een willekeurig met de meet
schijf verbonden bewegend assenstelsel. Wanneer we deze translatie
met de vector a en de rotatie met de matrix T aangeven, dan moet
gelden:
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14 = ~.+ T • 14

(3.8)

(3.9)

Uit 3.8 en 3.9 vinden we de volgende uitdrukking voor P4:

(3.10)

I iSdeeenheidsmatrix'~4 kan bepaald worden mits (I-T) niet singulier
is. We bekijken de sitliatie voor"q> = + 900

• We vinden dan voorT ~

wanneer we de y-coordinaat buiten beschouwing laten:

T {: ~]
en zodoende voor (I - T)-l

-1 [i ~](I - T) =
-i ~

(3.11)

(3.1Z)

zodat we tenslotte de volgende uitdrukking voor 3.10 vinden:

X4 = i (xZ - Zz + x3 + z3)

z4 = ~ (xZ + Zz - x3 + z3)

Op equivalente wijze vinden we als ~

X4 = i (xZ + x3 + Zz - z3)

z4 = i (-xZ + x3 + Zz + z3)

(3.13)

(3.14)

3.4.Het koppelen van de.meetdata uit de diverse meetstanden

Het meetobjekt wordt in n standen opgemeten. Stand 1 wordt de basis
stand genoemd. Van elke stand j is de hoekverdraaiing a. t.o.v. de. - J
basisstand bekend.(j:l ..•.... n, a1 =0) -.

Vast met de meetschijf verbonden definieren we het Xs Ys zs-assenstelsel
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met eenheidsvectoren ~x [y en ~z (fig.3.4). Dit assenstelsel
wordt zodanig gekozen dat in de basisstand (a1 ~ O), de assen
samenvallen met het Xg, Yg Zg assenstelsel.
De coordinaten van een meetpunt in stand j geven we aan met de

vector .9.j:

.9.j ~ x £x + Y £y + Z £z (3.15)

Oit punt t.o.v. het Xs Ys zs-assenstelsel wordt aangegeven met de
vector .9..:

0*= xlffe> + y~ + t"e,
.;;!. -x -Y -z

~
I

I,
t
I

I
\

..:;;....-~ -\..),.p,--
~x • Xg

-~
)Ca'

.~...--_---~~--- -'--_.~----'-

fig.3.4. transformatie xg Yg Zg ~ Xs Ys Zs

fl'* kan bepaald worden m.b.v. de volgende relatie:
q- =T. (q. - P~) + P"
- J -J ~ =:!.

(3.16)

(3.17)

[c~s (aj) 0 - sin (~j;]
met Tj ~ 1 (3.18)

S1n (aj) 0 cos (aj )
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Door achtereenvolgens de transformatie volgen 3.17 en 3.18 voor
alle meetpunten van de diverse meetstanden uit te voeren, wordt
de geometrie van een gewrichtsvlak beschreven t.o.v. het Xs Ys z -s
assenstelsel.
De vorm van de tibiacondyli is zodanig dat de geometrische data
in een stand bepaald kunnen worden, zodat voor de tibia geldt:

w-
i =.9..

3.5 Het koppel en van femur en tibia

De in hoofdstuk 2 genoemde assenstelsels aA SA YA en as Ss YS~ ver
bonden met de houderhelften A en S, worden zodanig gekozen dat ze
samenvallen met het Xs Ys zs-assenstelsel.
De volgende stap is nu dat het as Ss Ya~assenstelsel, waarin het
femur beschreven wordt zodanig getransformeerdwordt, dat de stand
waarin het gewricht in de houder geplaatst we.rd, de z.g. referentie
stand, ingenomen wordt. Dit is dus een gewrichtsstand waarbij de liga
menten en enventueel het kapsel nog intact zijn. Ook de menisci kun
nen dan nog aanwezig zijn.
We definieren (fig. 3.5 en 3.6)
fa: positievector van een houder hoekpunt van het femur } gemeten in de
1:1 : positievector van overeenkomstige hoekpunt van de tibia basisstand
i- : positievector van een meetpunt van het femur
i··: positievector van een meetpunt van het femur na koppeling

van de gewrichtsdelen.

Er geldt:

1:0 = Xo • !x + zo !z

1:1 = xl !x + zl !z
If. $ .. ..

i =X !x+Y!y+z!z
....... •• :to..
i = x !x + y ~ + z ez

(3.19)

(3.20 )

(3.16 )

(3.21)
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Fig.• 3.6. na transfonnatie

fOen 1:1 worden op de in 3.2 beschreven wi j ze bepaa1d.
De hoel<die de meetobjekthouders maken met de xs-as noemen we resp.
80 en 81 .
De grootte van 80 en 81 kan op eenvoudige wijze bepaald worden door
van een aantal punten op de randen v, de positievectoren te bepalen
en m.b.v. de kleinste kwadraten methode de data te benaderen.
De transformatie die ten behoeve van de koppeling van de gewrichts
delen uitgevoerd moet worden is nu: translatie van lichaam A zo
danig dat eO samenvalt met E1 en rotatie van" lichaam A over een
hoek 8 zodanig dat de randen v samen komen te vallen. In formule-
vorm:

8 = 1T - 8 + a10...
1:1 + Ta (s.* - Eo)11 =

met:

[ c~sa
0 sin

:JTa = 1 0

-S1n a 0 cos

(3.22)

(3.23)

(3.24)
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3.6. Mathematische beschrijving van een gewrichtsvlak

3.6.1. Inleiding

In [3] zijn globaal een aantal methoden beschreven om meetpunten
gelegen op gekromde vlakken in de ruimte wiskundig te beschrijven.
In het betreffende rapport is gekozen voor polynoomaanpassing m.b.v.
de methode der kleinste kwadraten. Ongetwijfeld zullen betere metho
den ontwikkeld kunnen worden. Voorlopig kunnen we constateren dat"
de gehanteerde methode bi j toep-ass i ng in het kni enlOde1 (3J goed
bruikbaar is. In dit deelhoofdstuk zal beknopt deze polynoomaan
passing besproken worden (3.6.2.).
De polynoomaanpassing is niet zonder meer toe te passen..op de meet
data zoals deze na de diverse transformaties verkregen zijn. In
3.6.3 zal hier nader op worden ingegaan.

3.6.2. Mathematische beschrijving van een oppervlak m.b.v. een poly
noom in 2 variabelen.

Van m punten op een oppervlak in de ruimte zijn de plaatscoordinaten
qr bekend. (r : 1 ....•.m). Er geldt:

q = x e + y e + zr e-!. r -x r -y -z (3.25)

We benaderen de punten qr met r : 1. ....m door een polynoom van de vorm:

P p-i
z = ~ ~ aij xi yi (3.26)

i+O j=O
met p de graad van het polynoom.
De bepaling van coefficienten aij in (3.26) wordt uitgevoerd met het
rekenprogramma HYVA [2] . In dit rekenprogramma wordt m.b.v. de
methode der kleinste kwadraten de volgende functie geminimaliseerd:

. m I p p-i .. ) 2
.~ I z - ~ ~ a.. x1 yJ (3 .27 )
r=1 \ r i=O j=O lJ r r

De graad p wordt in Hyva bepaald. Te beginnen met p=o wordt p tel kens
met 1 opgehoogd·totdat het polynoom (3.26) alle meetpunten binnen een
bep~alde tolerantie benadert.
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3.6.3.0rientatie van het gewrichtsvlak in een assenstelsel

De wiskundige beschrijving van een oppevlak m.b.v. formule 3.2.6.
kan slechts gehanteerd worden indien voor alle punten op het meet
oppervlak geldt dat bij lin combinatie x, y slechts lin zhoort.
Dit impliceert dus de voorwaarde:

Het gewrichtsvlak moet zodanig georienteerd ZlJn t.o.v.
een orthogonaal assenstelsel dat de lijnen evenwijdig aan
de z-as slechts lenmaal het gewrichtsvlak mogen snijden.

Wordt niet aan deze voorwaarde voldaan dan kan door rotatie van het
meetobject t.o.v. het assenstelsel wel vaak een geschik,.te orientatie
worden verkregen. In het geval van het kniegewricht doen we dit
als volgt:
In fig. 3.7 is' de situatie getekend waarbij het femur en de tibia
gekoppeld zijn. De meetdata (So·") zijn uitgedrukt in het Xs Ys Zs
assenstelsel volgens vergelijking 3.21.
De polynoomaanpassing van de meetdata van het femur kan niet uitgevoerd
worden t.o.v. dit assenstelsel, echter wel t.o.v. een u,v,w-assenstelsel.

We geven de meetdata van het femur in het u,v,w-assenstelsel aan
~,...

d.m.v. de vector ~ :

(3.28)

\ ·z,·. II S I
I I
I I I

~ ',,---
( ""~"-
/ "
t ...,

\,
\
I

Fig. 3.7 orientatie femunneetdata
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Met a de positievector van de oorsprong van het u,v,w-assenstelsel:

H.
en y de hoek tussen w- en zs-as vinden we voor ~

(3.29)

0···= -a + (T )-1
..:L - y

....
q (3.30)

(T )-1
y

["~s
y 0

= 1

S1n y 0

-si n Y1
-c~s Y

(3.31)

Met de voor','1aarde zoals die in het begin van dit deelhoofdstuk geformu
leerd is hebben we tevens de beperking van de onderhavige aanpassings
methode aangegeven. Immers gewrichtsylakken die niet zodanig t.o.v. een
assenstelsel te orienteren zijn dat aan de voorwaarde wordt voldaan,
kunnen niet m.b.v. een polynoom beschreven worden. Een voorbeeld van
een dergeluk gewrichtsvlak is het caput-femoris (femur-kop).

3.7 Correctie van de tasterdiameter.

Bij het mechanische wijze aftasten van het meetoppervlak, meten
we niet de coordinaten van een punt op het gewrichtsvlak, maar de
coordinaten van het hart van de tasterpunt '(fig.3.~).

Fig. 3.8. correctie tasterdiameter
.

,~,~7"""'~'-"',-""',>"_~~~' '",,:r:'Rr:_')~_:"_,,~;.:,;'"">~;;:~:"':::r"'-~~""'C~:o:':';~;'t"r;~;~:.,~~,~~',:,~~:"t·\'\-,>·7"'-·""''r:''';''':"'~!<':
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De coordinaten van het midden van de tasterpunt geven we aan met de vector
~ (3.1). Na transformatie van ~. zoals beschreven in de vorige deelhoofd
stukken ontstaat de vector g;,'It.~ (3.30). Voor de tibia geldt: 9;..... = .9..
De mk meetpunten van gewrichtsvlak k met de positievectoren .9.;••
(r:1 ..•..mk) worden op de in 3.6.2 beschreven wijze benaderd door een
polynoom. Bij de tibia luidt de vectorvoorstelling van dit polynoom:

f = x !x... + Y!y + z(x,y)!!z

met z(x,y} volgens (3.26)-

(3.32)

Bij elk meetpunts.;·· definieren we een normaal op 1. gericht naar het
gewrichtsvlak: t (r:1 .....mk}

-r

Richtingsvectoren van de raaklijnen aan 1. in ~x- en !y richting zijn:

f!--x +

~y +

~. z(xr 'Yr)

a x

a z(xr'Yr)

ay

.e....:-z

• ~Z

(3.33)

(3.34)

Voor t vinden we dan:
.~

!r = _ (d1.r x a1.r) = _~_Z_(_Xr_,_y_r_)
·ax ay

1 ~x

e az(Xr,yr ) e. e
.;;..x + -:y - -Z

aY
(3.35)

.... ••»
Met behulp van deze normaal kunnen de meetwaarden .9.r gecorrigeerd
worden. Wanneer we de gecorrigeerdemeetwaardenaangegeven met de

••••vectoren ~r :

(3.36)

vinden we als benadering voor de werkelijk op het gewrichtsvlak ge
legen punten:
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•••* ... t
9.r = 9.r + -r. s (r:l. .••mk) (3.37)

'Itrl
met s de straal van de tasterpunt.
De vergelijkingen (3.32<- 3.36) zijn geformuleerd voor de tibia.
Op equivalente wijze kunnen de vergelijkingen voor het femur opge
steld worden.

De uiteindelijke mathematische beschrijving van gewrichtsvlak k vinden
....If

we door de punten 9r met r:l.....mk te benaderen door een polynoom
! vol gens verg. 3.26.
Er wordt dus twee maal een polynoomaanpassing op hetzelfde meetopper
vlak uitgevoerd: de eerste maal voor de correctie van de tasterdiameter.
De tweede maal voor de wiskundige beschrijving van het vlak.

3.8 Rekenprogramma

De verwerking van de meetdata zoals beschreven in de voorgaande deel
hoofdstukken wordt uitgevoerd m.b.v. het rekenprogramma KNIEGEOMETRIE.
Dit rekenprogramma is geschreven t.b.v. de verwerking van de speci
fieke geometrie van een kniegewricht. Het rekenprogramma is dus niet
zonder meer voor andere gewrichten te gebruiken. Bijlage B bevat een
uitgebreide beschrijving van het rekenprogramma.
Tot slot volgt hier een globaal overzicht van de diverse in het reken
programma te onderscheiden stappen.

3.17- 3.18

3.23 - 3.24
3.30 - 3.31
3.26,3.35
en 3.37~

3.26

verge
verge

verge

verge**** fS +_

* **
s~

** ***s ~
*** ****S +.9..

Invoer o.a. S en de gegevens voor de diverse transformaties
*-Koppelen vande delen van een gewrichtsvlak: .9.-+s. verge

(transformatie XgygZg + xsYsZs)
Koppelen van femur en ti b-i a
Orientatie van een gewrichtsdeel
Korrektie van <de tasterpuntdiameter
(m.b.v. polynoomaanpa-ssing)
Polynoomaanpassing
Uitvoer

vi
vii

i

i i

iii
iv
v
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Niet alle meetdata doorlopen alle stappen, bijv.:
Bij de tibia-gewrichtsvlakken wordt volstaan met de stappen: l - ! - 11
De eventueel bij de geometriebepaling opgemeten insertiepunten van
het femur ondergaan de stappen i - ii - iii - iv.- - - -

.;, ..... ,-,
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Hoofdstuk 4

Meting aan een testobjekt

4.1 Inleiding

Het in de hoofdstukken 2 en 3 beschreven meetproces heeft een aantal
foutbronnen, zoals:
- meetnauwkeurigheid van de meetklokken. In bijlage A zal de nauwkeurig-

heid van de bij de testmeting-gebruikte meetklokken besproken worden.
- het niet orthogonaal opgesteld zijn van de meetklokken
- het niet voldoende star zijn van de meetopstelling
- het bepalen van de diverse positievectoren van de ho~derhoekppnten:

fo, .!:l'~. .!:3·
- onnauwkeurigheid in de bepaling van de hoekverdraaiing ~ en a van

d&meetobjekthouder
- het corrigeren van de tasterdiameter van de z-meetklok
- afleesfouten zowel bij de meetklokken als bij de hoekverdraaiing
- invoerfouten (ponsfouten) bij het rekenprogramma kniegeometrie .
- uitwijking van de meetstift van de z-meetklok t.g.v. de helling van

het meetoppervlak.

Deze l4jst zal ongetwijfeld nog met enkele punten uitgebreid kunnen
worden. Op basis van theoretische beschouwingen zou de invloed van een
aantal van de bovengenoemde aspecten kunnen worden nagegaan. Inzicht
in een aantal andere aspecten kan echter slechts door proefmetingen
worden verkregen. Besloten is een indruk van de nauwkeurigheid van
het meetproces te verkrijgen door eentestmeting aan een bol te ver
richten en de theoretische beschouwingen voorlopig achterwege te laten.
Van eeri aspect in de lijst,dat een grote invloed lijkt te hebben op de
nauwkeuri 9_hfiia van het meetproces, wordt getracht afzonder1i j keen i n-
druk te krijgen bij de proefmeting. Het betreft de de invloed van de
hoek tussen meetstift en meetoppervlak (zie 4.2).

- -~--_._._~,~---

Bij een proefmeti aan een objekt kan natuurlitkqeen inzicht verkregen
worden in het het koppelingsproces van het femur aan de tibia.
In hoofdstuk 5, waar de meting aan kadavergewrichten zal worden bespro
ken, wordt wel een zekere controle op dit koppelingsproces uitgevoerd.
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De meetdata van ~~n oppervlak worden benaderd~ zoals beschreven in
hoofdstuk 3, door een polynoom in 2 variabelen. De nauwkeurigheid
waarmee polynomen de metingen aan een bol kunnen beschrijven zal
in 4.3.3. geillustreerd worden. De nauwkeurigheid waarmee polynomen
gewrichtsvlakken van het kniegewricht kunnen benaderen wordt be
handeld in hoofdstuk 5.
De proefmeting is verricht aan een bot met een ~ 50.813 (meetkamer
THE). De bol is in 2 standen opgemeten. De resultaten van de meting
worden besproken in 4.3. In 4.4 worden conclusies uit de testmeting
besproken.

4.2 Invloed van de hoek tussen meetstift en meetoppervlak op de
meetnauwkeurigheid.

Wanneer de hoek n tussen meetstift en de normaal op het meetopper
vlak niet 00 is (zie fig. 4.1) dan zal op de meetstift een zjjwaartse
kracht worden uitgeoefend, waardoor de meetstift, een zijwaartse ver
plaatsing zal ondergaan. De grootte van deze verplaatsing is afhanke
lijk van: de hoek Ttl de lengte 1 van het uit de meetklok stekende ge
deelte van de meetstift, de stijfheid van de meetstift en de wijze
waarop de meetstift in de meetklok ingeklemd is.

~ inklemming meetstift

Fig. 4.1. uitwijking meetstift t.g.Y. hoek n
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Het gevolg van deze uitwijking is dat we bij een bepaalde (x~,Yq)
een lagere zg-waarde zullen registreren. De invloed van de hoek n

bij de door ons gehanteerde z-meetklok op de meetnauwkeurigheid
zijn we als volgt nagegaan:
Van 114 punten op de bol hebben we met de in hoofdstuk 2 beschreven
meetopstelling in een meetstand de coordinaten bepaald. De keuze
van de meetpunten op het oppervlak is zodanig, dat bij projektie
op het xg Yg vlak rechthoeken worden gevormd, met een onderlinge
afstand van de meetpunten in xg- en Yg richting van 3 mm.
In fig. 4.2 is de ligging van de- projektie der meetpunten globaal
w.eergegeven, hierbij is op een aantal plaatsen een schatting (i n 0)

van de hoek n opgegeven.

~
rIf I
1 .- ... • • • • •. • • ..

35.
B A

I 2 • /. • • • • • • • •
41 2.7 41

3 • A • • .. • • • • •I •
2.9 2.0 2.9

4 • • • • • • • • • •
19 13 19

5 • • • • • • • • • •
9 7 9

6 • • • • • • • • • •
2.7 2.0 13 7 0 7 14 2.1 28

7 • • • • . • • • • • •
9 . 7 9

8 • • • • .' • • • • •
18 13 19

9 • • • • • • • • • •
29 20 30

10 • • • • • • • • • •
40 27 41

11 • • • • • • • • • •
35

12 ... .- • • • • • • • ~

.~,,--,,-----'-~~._""-'--'~---' --_.'--, .__.__....•. ".~" ......_.~-_.

~Pro1ecti-e van de meetpunten in het (.x y)-vlak

I kolom: 1

L--
Ffg.4.2.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yg

. . ./..,
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De schatttng van de hoek n" in fig. 4.2. heeft betrekking op de grootste
helling in een fictief gelegen punt tussen 2 naburige meetpunten.
Wanneer we 2 naburige punten aangeven met resp. de letters a en b
dan volgt een schatting voor n uit de formule.

(4.1)

Punten waarbij geen meting heeft plaats gevonden ZlJn aangegeven met:.
In Bijlage C wordt beschreven hoe de meetpunten benaderd kunnen worden
door een bol, waarbij we de keuze hebben uit een bol met nog te be;;.
palen straal, of een bol met bekende straal. In dit 2e geval moet het
hart van de bol zodanig gepositioneerd worden dat de meetpunten zo
goed mogelijk benadefd worden.
We zullen ons beperken tot de benadering van de meetpunten door een
bol met aen bekende straal: 25.4065 mm, welke waarde met 1 mm ver
me~rderd wordt ter correctie voor de tastardiameter. In het volgend
overzicht is weergegeven welke meetpunten we achtereenvolgens door
een bol met R = 26.4065 mm benaderd hebben (voor de kolom- en rij
nummers: zie fig. 4.2):

uitgezonderd de rijen 1 en 12
benadering 1:
benadering 2:
benadering 3:

alle 114 meetpunten
II

II II II 1, 2, 11, 12
en de kolommen 1, 10

benadering 4: alle 114 meetpunten uitgezonderd de rijen 1, 2, 3, 10,
11, 12 en de kolommen 1, 2, 9, 10

benadering 5: alle 114 meetpunten uitgezonderd de rijen 1, 2, 3, 4,
9, 10, 11, 12 en de kolommen 1, 2, 3, 8, 9, 10

Voor a11e meetpunten hebben we de afwijking van de z-coordinaat tot
de diverse aanpassingen bepaald m.b.v. formule 4.2: (ter toelichting
zie fig. 4.3).
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met: i het nummer van het meetpunt (i:1 ..... 114)
D. z de afwijking in z-richting
al' a2, a3 de coordinaten van het midden van de aanpassingsbol

R de straal van de aanpassingsbol
O.=X. €: '. + y- e: + z· e:
~1 1 -X_I -y 1 -z

Ftg•. 4.3. afwijldng meetpunt tot aanpassingsbol

Om een indruk van de benaderingen te krijgen, wordt de standaard
afwijking a van D. z van de benaderde punten bepaald. Hierbij is de
standaardafwijking a als volgt gedefinieerd:

. a =

met:

n
E (A ZJ,)2

j=l

n - 1
n het aantal meetpunten waarvan de
wordt bepaald.

(4.3)

standaardafwijking
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Een overzicht van de berekeningen is weergegeven in de volgende tabel:

aanpassing 1 2 3 4 5

aantal benaderde Dunten 114
- 100 64 36 16

grootste helling (graden) 410 410 300 190 90

grootste afwijking (mm) 0.24 0.24 0.06 0.03 0.01

cr 0.0407 0.0401 0.. 0200 0.0104 0.0068 ..,

tabel 4.1.

Ter verduidelijking zijn de berekende standaardafwijkingen in de
volgende grafiek als functie van grootste hel1ing weergegeven

5

.... 4ee....
3

0
2

1

20
---..,.,----

30
•

40

helling (graden)

fig.4.4. : standaardafwijking cr als functie van de grootste helling
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4.3 Resultaten van de bolmeting in 2 meetstanden

Naast de in de vorige paragraaf besproken meting is de bol in een
2e stand opgemeten. De meetoppervlakken van deze 2 metingen overlap
pen elkaar gedeeltelijk. Met het in Bijlage B besproken rekenprogram
ma kniegeometrie worden de meetdata verwerkt, zodat polynoomaanpas
singen van de bol verkregen worden. Bovendien zullen de meetdata
uit de 2 meetstanden benaderd worden door een bol met straal R.

4.3.1. Enkele invoerge2evens voar-het rek~~programma KNIE~EOMETRIE.'

~
I

I
I

I
-.-..-.------

fia.4.5. bolmeting in 2 standen.

Ter bepaling van p is een hoekpunt van de houder in 2 standen opgemeten
-'-4

op de in 3.2 bescnreven wijze:

£.2 : x2 = 89.519 z2 = 36.91

£.3 : x3 = 19.741 z3 = 40.01

4J = .- 90°
m.b.v. verg. 3.14 vinden we:

. ~: x4 = 53.08 z4 = 3.571

Als orienteringsdata nemen we (zie 3.6.3.):! = (0, 0, 0), y = -0.5 rad.
Hoek u2 (hoek tussen de 2 meetstanden) = 40°. Omgerekend in radialen:
0.6981
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Meetstand 1 bevat 114 meetpunten, waarbij de grootst~ optredende
helling 410 is.
Meetstand 2 bevat 71 meetpunten met als grootste helling: 330

In totaal zijn er dus 185 meetpunten.
De invloed van de graad van het aanpassingspolynoom verder maxD1, ge
noemd, t.b.v. de tasterdiameter correctie gaan we na door hiervoor
resp. 3 en 6 te nemen.

4.3.2. Benadering van de meetdata door een bol met gegeven straal

Na verwerking van de diverse data door het rekenprogramma kniegeometrie
met correctie van de tasterdiameter zoals beschreven in 3.7, worden de
meetpunten van de gekoppelde meetstanden benaderd door _een bol met
straal R = 25.4065 mm.
Van de meetdata wordt afwijking t:. z:; volgens formule 4.2 bepaald
en tevens de standaardafwijking volgens formule 4.3. De grootste
afwijking en de standaardafwijking staan weergegeven in tabel 4.2.
De afwijkingen A z, van de 185 meetpunten zijn in tabel 4.3. (maxDl =3)
weergegeven. Ter toelichting op deze tabel het volgende: tengevolge
van de diverse transformaties die de meetpunten hebben ondergaan en
de correctie van de tasterdiameter liggen de projekties van de meet
punten op het Xs Ys· vlak, niet meer op rechte lijnen. De opgegeven
xsYs-koordinaten geven een gemiddelde weer van de in het Xg yg Zg
assenstelsel op een lijn gelegen meetpunten.
Op de plaatsen aangegeven met W~~ zijn geen z-coordinaten bepaald.
We constateren dat op de plaatsen waarde data van de 2 meetstanden
elkaar overlappen de z-coordinaten gemiddeld 0.05 - 0.1 mm van elkaar
verwijderd zijn. Dit zal vooral veroorzaakt worden door de onnauwkeurig
heden bij het bepalen van de houderhoekpunten en waarschijnlijk
ook door onnauwkeurigheden bij het bepalen van de hoekverdraaiingen
a en -¥,

4.3.3 Benaderingen van de meetdata door polynomen

Door het rekenprogramma kniegeometrie zijn de meetdata, na de diverse
transformaties en correcties van de tasterdiameter, door polynomen van
de Ie tim de 6e graad benaderd. De grootste afwijkingen in z-richting
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en de standaardafwijkingen van de diverse aanpassingen staan in tabel
4.2vermeld (dimensie.: rnm)

bol met polynoom
aanpassing maxDl gegeven

straal Ie 2e 3e 4e 5e 6e

standaard- 0.0448 3.3216 0.5677 0.3473 0.1372 0.0832 _ ._0.0459
afwijkinCl 3
grootste 0.23 8.76 2.55 1.51 0.71 0.41 0.20afwijking .-........

standaard- 0.0484 3.2712 0.5594 0.3425 0.1357 0.084 0.04611afwijking 6
grootste 0.23 8.62 2.51 1.49 0.71 0.41 0.21afwijking.

tabel 4.2. diverse aanpassingen aan de bolmeting.

4.4. Conclusies

We zullen veronderstellen dat de afwijkingen van de meetdata-t.o.v.
de aanpassingen een normale verdeling bezitten.

-1.960'

fig.4.6. nannale verdeling

95% van de metingen zullen dan minder dan 1.96 cr van de aanpassing
verwijderd liggen. Bij het hanteren van deze 95%-norm kunnen we con
cluderen dat de door ons uitgevoerde meting zeker nauwkeuriger is dan
0.1 mm. Een grote invloed op de nauwkeurigheid heeft zoals blijkt
uit 4.2 de hoek tussen meetstift en meetoppervlak. Door i.p.v. een
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helling van ~ 400 maximaal teen helling van ~300 toe te staan t kan
de meetnauwkeurigheid met ongeveer een factor 2 verhoogd worden.
We zullen zien in hoofdstuk 5, dat door het femur in 3 standen op te
meten t de hellingen niet grater zullen zijn dan 300 • Deze meetnauw··
keurigheid lijkt op dit moment ruimschoots voldoende t mede gezien het
feit dat we te maken hebben met een 'zacht ' meetoppervlak, dat na
enkele seconden een indrukking van 0.05 mm vertoont en de voorhanden
methode van wiskundige benadering van de meetdata t die zoals- we in
4.3.3 bij de bol hebben gezien bij de lagere graads aanpassingen
( , 4e graad) aanmerkelijk onnauwkeuriger is dan de nauwkeurigheid
van de meetmethode.
Wat betreft de graad maxOl van het aanpassingspolynoom voor de correctie
van de tasterdiameter t constateren we dat deze graad nauwelijks invloed
heeft op de nauwkeurigheid van de benadering.
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Hoofdstuk 5

Meting van een kniegewricht

5.1 In1eidin9

In dit hoofdstuk zullen we een korte toe1ichting geven op de in
Leiden uitgevoerd metingen aan kadavergewrichten en de mathematische
verwerking van de geometrische data. Aandacht za1 o.a. worden besteed
aan de inv10ed van het aanta1 me~tpunten op de mathematische aanpas
singen en aan de nauwkeurigheid van de koppe1ing van de femur- aan
de tibia-data.

5.2 Toelichtin9 op de uitgevoerde metingen en de wiskundige benaderingen

Van de in Leiden uitgevoerde metingen zijn van 2 gewrichten: knie 1 en
knie 2 in resp. bij1age D en E de meetdata en de m.b.v. het rekenpro
gramma kniegeometrie berekende aanpassingenopgenomen. Het femur is
bij deze metingen in 3 meetstanden opgemeten.Zowe1 bij het femur a1s
bij de tibia kan de hoek tussen de normaa1 op- het meetoppervlak en de
z-meetk10k, op een enke1e uitzondering na, k1einer dan 300 worden ge
houden.
De be1angrijkst~ gegevens over de aanpassingen: de afwijkingen en krom
mingen per gewrichtsv1ak staanverme1d in de tabe1 op b1z ~. 8 e~.~.~ __
In fig. 5.2 zijn in perspectief de 2e graads benaderingen van de tibia
en de 4e graads benaderingen van het femur getekend. Ter toe1ichting is
in de~atomische tekening (fig. 5.1) de globa1e 1igging van de benader
de gewrichtsv1akken weergegeven.

5.3 Het aantal meetpunten op een gewrichtsv1ak

Het aantal meetpunten op de gewrichtsv1akken van knie 1 is vrij wille-
keurig gekozen. Ongetwijfe1d heeft dit aantal invloed op de nauwkeurig
heid waarm~we een gewrichtsvlak kunnen beschrijven. Een gering aantal
meetpunten za1 normaal gesproken minder nauwkeurig de werkelijke geo
metrie kunnen weergeven. Anderszijds za1 de meettijd bij een klein aan
tal meetpunten veel lager zijn.
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De meetpunten bij knie I zijn zodanig ge~ozen dat de onderlinge
afstand in xg- en yg-richting 3 mm is. Een indruk van de invloed
van het aantal meetpunten op de berekende wiskundige benaderingen,
kan verkregen worden door i.p.v. alle meetpunten slechts een deel
van de meetpunten door polynomen te benaderen. Alle meetpunten, in
clusief degene die we niet benaderd hebben, zullen we dan vergelij
ken met de verkregen polynoom-aanpassingen. Achtereenvolgens zal
polynoomaanpassing op de helft en op een vierde van het oorspronke
lijk aantal meetpunten worden uitgevoerd. Hierbij zijn de te benade
ren meetpunten ZO gekozen dat z-e-regelmatig over net gewrichtsvlak
verdeeld zijn:
De resultaten van dit proces zijn samengevat in tabel 5.1.
Ter toelichting:
n geeft het aantal benaderde meetpunten aan
cr is de. standaardafwijking (in zg-richting) in mm (vol gens verge
lijking 4.3) van al1e meetpunten, dus oak degenen die niet meedoen
bij de polynoomaanpassing.
max is de grootste afwijking (in zg-richting) in mm van alle
meetpunten.

Uit de tabel kunnen we de volgende conclusies trekken:
t.a.v. de tibiale gewrichtsvlakken:

Wanneer we ons beperken tot Ie of 2e graadsbenaderingen dan kan
het aantal meetpunten, zonder grote onnauwkeurigheden te intro
duceren, met een factor 2 verlaagd worden. Bij een Ie graadsbe
nadering (plat vlak) kan het aantal meetpunten zelfs met een
factor 4 verlaagd worden.
Ook bij hogere graads aanpassingen is enige vermindering van
.het aantal meetpunten toegestaan, een en ander zal natuurlijk
afhangen van de nauwkeurigheidseisen.

t.a.v. de femorale gewrichtsvlakken:
We zien dat bij een 2e graads benadering, verlaging van het
aantal meetpunten met een factor 4 is toegestaan.Bij 3, 4 en
5e graads benaderingen kan zonder noemenswaardig nauwkeurig
heids verlies het aantal meetpunten met een factor 2 worden ver
laagd.

Op basis van de voorgaande conclusies, is bij knie 2 de afstand tussen
de meetpunten in x- en y richting 4 mm genomen waardoor het aantal

meetpunten ongeveer met een factor 2 verm; ndert .
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, polynoomaanpassing,

gewrichts
5vlak n afw. 1 2 3 4 6

110 1.67 0.872 0.393 0.242 0.205 0.128
54 (j 1.68 0.896 0.439 0.333 0.365 1.1

:27 2.19 1.238 0.825 0.915 1.9 18.49
tibia 1

110 5.l. 2.48 1.45 0.825 0.6 0.36
54 max 5.53 3.15 1.94 1.203 1.56 .6.06
27 8.35 5.06 3.07 3.89 10.15 116

-_ ...-
-,

oJ}? 0.59 0.408 0.348 0.243 0.188 0.112

55 (j 0.596 0.497 0.42 0.337 0.249 0.367

27 0.598 0.78 1.286 4.154 2.009 10 .987

tibia 2
112 1.83 1.79 1.09 0.738 0.52 0.49

55 max 1.94 2.12 1.71 1.44 1.01 1.7

27 1.91 4.065 4.84 19.29 9.96 . 59.26
>",

',' ,

213 5.26 0.625 0.59 0.437 0.346 0.253
106 (j 5.43 0.641 0.626 0.446 0.394 0.277
52 6.97 0.645 0.701 0.99 1.35 3.6

femur 1
213 14.23 2.77 2.41 1.68 1.89 1.74
106 max 14.96 2.82 2.70 1. 71 1.96 1.97
52 22 2.67 3.33- 7.12 7.95 23.7

-

223 4.94 0.702 0.700 .. 0.278 0.250 0.185
111 (j 6.026 0.72 0.72 0.285 0.26 0.396

55 6.258 0.776 1.6485 0.595 1.018 0.502

femur 2
223 11.88 2.41 2.22 0.91 0.89 0.69
111 max 12.65 2.47 2.29 0.967 1.02 2.707

55 18.35 2.76 6.94 3.31 4.75 2.29
"

tabel 5.1

".;...: /-;
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5.4 Koppeling van de femur- aan de tibiadata

Met de testmeting beschreven in hoofdstuk 4, hebben we een indruk ge
kregen van het meetproces aan een meetobject. Of de koppeling van
femur en tibia, goed verloopt zijn we nog niet na kunnen gaan.
Een mogelijkheid om dit proces te controleren is de volgende:
De m.b.v. het rekenprogramma kniegeometrie verkregen polynomen
kunnen a1s i nvoer worden gebrui kt voor het rekenprogramma KNIEMODEL [3].

De geometrische gegevens van het femur zijn beschreven t.o.v. het
u,v,w-assenstelsel (zie fig. 3.7j en de tibia-data t.o.v. het
xs, Ys zs-assenstelsel.
Gebruik makend van de orienteringsparameters.! en y (zie 3.6.3)

kunnen femur en tibia m.b.v. het rekenprogramma kniemodel aan el
kaar gekoppeld worden.

wleJZs
, I

\ femur

~'I~ibia
,_~----v------ a

_____...1..-_ -----

Ftg-;.' i.3. koppel'ing van 'femur en tilila

In fig. 5.3 zijn de gekoppelde femur en tibia data in een doorsnede
op de Xs -as getekend. T.g.v. de meetfouten en de benadering van de
gewrichtsvlakken door polynomen zullen femur en tibia geen contact
met elkaar maken, of in elkaar grijpen.
Ook zou er bij het vastzetten van het gewricht op de meetobjecthouder,
t.g.v. menisci, slappe ligamenten en of de werking van het gips, een
of zelfs geen contactpunt tussen femur en tibia kunnen zijn.

M.b.v. het rekenprogramma KNIEMODEL wordt nu door een hoekverdraaiing
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p om de Xs-as en een veranderi ng van de vert i ca1e component
van!: A~z een contactsituatie berekend.
De grootte van p en A az geven een indicatie over de nauwkeurigheid
van het koppelingsproces.
Wanneer we het femur door 4e graads polynomen benaderen en de tibia
door 2e graads polynomen dan vinden we:

knie 1: A az =- 0.60675 mm p =1°
knie 2: A az = + 0.32 mm p = ~o

Deze waarden zijn van dezelfde grootorde als de standaardafwijkingen
der polynoomaanpassingen.

5.5. Evaluatie

t.a.v. de meetmethode

Uit de testmeting, beschreven in Hoofdstuk4 kunnen we concluderen dat
de behaalde meetnauwkeurigheid, voldoende is. Wel zou door gedeelte
lijke automatisering van het meetproces, zowel de meettijd als de kans
op meetfouten aanmerkelijk gereduceerd kunnen worden.
Bij beschouwing van sommige resultaten van de kadavermetingen, ,blijkt
dat bij koppeling van de data uit diverse meetstanden, meetfouten ont
staan die bij de bolmeting niet geconstateerd zijn. Een mogelijke oor
zaak hiervan kan zijn onnauwkeurigheden bij de bepaling van £4.
Door een vaste positionering van de meetobjecthouders op de meetschijf
m.b.v. aanslagen, mag een aanzienlijkeverminderingvandeze meet
fouten worden verwacht, de meetprocedure wordt hiermede tevens een
voudiger. Ook de metingen t.b.v. de koppeling van femur en tibia
kunnen op deze wijze veel eenvoudiger geschieden.
De beschreven metingen in dit hoofdstuk zijn uitgevoerd aan gepre
pareerde ge\'Jri chten ~_Bij verse preparaten zou de deformati evan het
kraakbeen, t.g.v. de-meetdruk, wel eens aanmerkelijk, ongunstiger
kunnen zijn, alhoe\'/el onze eerste ervaringen met verse preparaten
geen grote verschil1en vertonen.
Eventueel kan door keuze van een meetklok met een geringere meet
druk en/of een grotere tasterdiameter deformatie van het kraakbeen
verminderd worden.
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t.a.v. de mathematische benadering:

Wanneer we eisen dat 95% van de meetpunten minder dan 0.5 mm
van de polynoomaanpassing verwijderd mogen liggen, dan blijkt
dat de tibiale gewrichtsvlakken met 3e a 4e graads benaderingen,

en de femoralegewri chtsvl akken met 4e a 5e graads' benaderi nqen
:::::.:Z·':::::::'~:::<::::.;7"::,·",,=~"~~'''''"''~=_''''''''_,. -',,--.---.' .. -- ~

beschreven kunnen worden.

(zie bijlage 0 bTz. 8 en E blz. 6).
'~ ,

Omdat we vooral geinteresseerd zijn in een goede benadering van de
meetpunten in het middengebied (fig. 5.4) van een gewrichts'vlak
kunnen we in een aantal gevall~n ook met lagere .graads aanpassingen
volstaan: we accepteren dan dat meetpunten in de buurt van of e.v. op
de rand gelegen, relatief meer van de aanpassing verwijderd zijn.
De benodigde informatie hierover wordt door het rekenprogramma knie
geometrie berekend (zie bijlage B).

Door in het middengebied van een gewrichtsvlak meerdere meetpunten
te kiezen, of door meetpunten in: het middengebied meerdere malen te
laten Imeetellen' bij de polynoomaanpassing, bereiken we automatisch
dat het middengebied beter benaderd wordt dan de randgebieden.
In het onderzoek hebben we deze techniek niet toegepast.

gewrichtsvlak

Wanneer t.p.v. het contactpunt tussen ·femur en tibia de krommingen
van de beide met elkaar in contact komende gewrichtsvlakken, zodanig
zijn dat de middelpunten van de kromtestralen aan dezelfde zijde van
de gewrichtsspleet liggen, dan mag een kroll1testeaal van het femur
niet groter zijn dan een kromtestraal van de tibia (fig.5.5).
Bij de keuze van de polynoomaanpassingen zullen we met de mogelijkheid
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van dit verschijnsel rekening moeten houden. De in de tabellen op
blz 08 en E6 opgegeven extrema in de krommingen in x en y-richting,
geven on~ een eerste indikatie voor!beoordeling van de aanp~ssing o~ dit
aspect.-'Oe krommi ngen per meetpunt, zoa1s die door het rekenprogramma

femur

Fig..• 5..5.

kniegeometrie bepaald worden, bieden ons een verdere mogelijkheid.
Over het gedrag van de aanpassingen tussen de meetpunten, geeft
deze beschouwing on~ geen uitsluitsel. Problemen zullen zich echter
nauwelijks voordoen indien we ons beperken tot maximaal 3e of 4e
graads benaderingen.

7 Tn 57 3
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A.I

Bijl age A

De meetklokken in de meetopstelling

De x - en y- verplaatsing van de z-meetklok worden geregistreerd
met de volgende meetklokken.

x -coordinaat: merk compac geneve 523 GLI0
bereik: 100 mm
schaalverdelirrg: 1/100 mm

seri enr .:-7303447

serienr.: 7303357y -coordinaat: merk-compac geneve 523 GUO
berei k: 100 mm
schaalverdeling: 1/100 mm

De afwijkingen van beide meetklokken zijn verwaarloosbaar « 0.005 mm)

De z-meetklok is van het type Rambold, zonder verdere aanduiding,
bereik: 50 mm
schaalverdeling: 1/100 mm
afwijkingen: bij 30 mm: - 0.025 mm

bij 50 mm: - 0.02 mm
meetdruk: bi j 10 mm: 80 gram

bij 50 mm: 150 gram
tasterdiameter: 2 mm

Gezien de relatief grote afwijking van deze meeetklok moet vervanging
overwogen worden.

Fa r-TTTTZ SZ---
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Bijlage B

Het rekenprogramma KNIEGEOf.1ETRIE.

B.1. Inleiding

Het doel van deze beschrijving is tweeledig:
- Een handleiding voor gebruikers van het rekenprogramma

kniegeometrie. Van belang zijn dan vooral de deelhoofds-tukken
B4 en B5 waar de in- en uitvoer besproken worden.-- .

Informatie bieden over de opbouw van het rekenprogramma, am
veranderingen aan, het uitbreiden en eventueel het opnieuw
opzetten van het rekenprogramma tekunnen real he-ren • (van
belang bij het opzetten van een rekenprogramma VOGr de ver
werking van meetdata van andere dan kniegewrichten).

In B2 wordt een globale beschrijving van het rekenprogramma ge
geven en in B.3 worden een aantal in het rekenprogramma gehan
teerde procedures besproken.

B.2 Globale beschrijving van het rekenprogramma

Het rekenprogramma is opgebouwd uit de volgende blokken:
i. Invoer:

Invoer van de diverse meetdata en andere voor het reken
programma benodigde data. De invoer zal worden behandeld
in B.4.

ii. Transformatie:
De meetdata van het femur zijn in diverse standen opgemeten.
M.b.v. de procedure transformatie (zie B.3) worden de diverse
data naar de femur basi sstand getransformeerd, gevo:19d door
een koppeling van deze data aan de tibia-stand. .... _.
Al1e meetdata zijn nu beschreven in het met de tibia ver

. bonden assenste1se1
iii. Schaling: 'I.De meetda ta na i i worden voorges te1d door de vector.9. --. :
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(3.19)

..:toUit alle meetdata van de gewrichtsvlakken worden extrema van x.. ~

Y en z bepaald: xmin ' xmax ' Ymin' Ymax ' zmin' zmax

We definiEken de schaalfactor: sf = maximum (x x Y y)max-min' max- min

Door de transformatie~

z = (x - xmin ) 2/sf --1

Y = (y - Ymin) 2/sf - 1 (B.1)

z = (z - zmin) 2/sf + 1

toe te passen op alle meetdata ~*. (inclusief de ligament insertie
punten) bereiken we dat voor de data van de gewrichtsvlakken geldt:

-
- 1 ~ Y ~ 1 en z ~ 1 (B.2)

-
Met de genormeerde meetdata ~ wordt in het rekenprogramma nu verder
gerekend. De diverse extrema (xmin·········etc.) en de schaalfactor sf z.ijn
uitvoerparameters, zodat de werkelijke geometrie altijd gereconstrueerd
kan worden.

iv Orientering femur

De (genormeerde) meetdata van het femur worden m.b.v. de vergelijkingen
3.30 en 3.31 getransformeerd naar een met het femur verbonden assen
stelsel: U,V,W.

! en y zijn invoergrootheden van het rekenprogramma.

v Samenvoegen

De meetdata van het femur zijn' in diverse standen opgemeten. Deze
data worden na de voorgaande transformaties doorlopen te hebben, per
gewrichtsvlak samengevoegd.
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vi Mathematische beschrijving:

M.b.v. de procedure HYVA2 (zie B.3) worden de gewrichtsvlakken
door polynomen in 2 variabelen benaderd. Hierbij kan, indien men
dit wenst, correctie van de tasterdiameter worden toegepast.

vi i Ui tvoer:

Hetrekenprogramma kniegeometrie genereert zowel printer-, plotter
~ -

aJs kaartuitvoer. Een en ander zal worden besproken in BS.
Kniegeometrie is geprogrammeerd in ALGOL 60 op de computer van het
rekencentrum THE (Burroughs 7700).

B.3. Enke1e procedures van het rekenpro9ramma KN IEGE0t1ETRIE.

Procedure polv (v, n, x, y, a).

array v, a real x, y integer n.
Bepaald wordt de waarde van het polynoom vol gens verge 3.26
en tevens de le en 2e afgeleiden van ditpolynoom als functie
van x en y.
v bevat na afloop van de procedure de functiewaarde en de'waarde
van diverse afgeleiden. n· is de graad van1het polynoom en a be
vat de polynoomcoefficienten.
Er geldt:

[0]
n n-i

xi yj)z = v = E E (aU
i=O j=O

[ll
dz [2] dzv =ax v =ay

(B.3)

v [3 ] = d(dZ) v (6] = d(~~)- axax- dy

v [4J = v [s} = d(M) = d~)
dy ax
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real procedure pol (k, n, x, y, a}.

array a real x, y integer k, n

De procedure pol voert ongeveer dezelfde bewerkingen uit als polY,
met dit verschil datdewaarde van pol na afloop van de procedure
ge1i j k is aan v ~kl . (k = 0, 1, 2, 3, 4, 5 of 6; k = 4 of
k =5 leveren het zelfde resultaat).

procedure vulxyz (grensl, grens~, a,x,z,n,b);

array a, b, x, y, z integer grensl, grens2, n

grens2

De coordinaten van meetpunten op een gewrichtsvlak worden per
meetstand (bij de tibia is er slechts een meetstandt als\ volgt
in een matrix A opgeslagen (fig. B.l):

o t .., i
I I Io 0 I I Vii

1 I I I I_ _ _ ..1 ...L.-_ 4. ---'- -

I I I :
( I I

I : II
I 1 I
I I I I
I , I J- .__. - "T _I- . t- __

. X ' . Z ''. i I I I I
.- - - - - - -- - --- - - - T - -+- - - - - - - -- -- - - - - 1- -

I I
I I I I
I I I I
I I I I

I I I
I I I I
, I I I

1--- -.,..----- - - - -,. - r-- - - - ---- --1--
grens 1" I I I

I I :

Fig. B.l. matrix A
-,

De eerste rij van mattix-A beva-tde- y-coordinaten van de meetpunten.
De eerste kolom van matrix A bevat de x-coordinaten van de meetpunten.
De bij xi en Yj horende z-coordinaat staat in de je-kolom en de ie-rij.
De getallen van matrix A zijn invoergegevens van het rekenprogramma
en worden opgeslagen in array a, met de grenzen: grens 1 en grens 2.
Indien bij een bepaalde waardexi - Yj geen z-coordinaat is bepaald,
dan heeft het overeenkomende array element a [; ,j] de waarde 0.,



B.5

De arrayls x, y, z, bevatten na afloop van de procedure resp. de
x, y en z coordinaten van de meetpunten, waarbij natuurlijk de z
waarden gelijk aan 0 (a (i,j] =0) niet worden meegenomen.
n Bevat na afloop van de procedure het aantal meetpunten.
Array b, dat, dezelfde afmetingen heeft als array a, bevat na af
loop van de procedure de rangnummers der meetpunten in de array·s
x, y en z. Indien a (i ,j] = 0 dan wordt b [i ,j] = O.

procedure transformatie (x, z, n,pl,. pO, p4, pho, phi)

array x, z, pl, pO, p4 real pho phi integer n
De procedure voert de transformaties beschreven in 3.4 (verg. 3.17
en 3.18) en 3.5 (verg. 3.23 en 3.24) uit.
n geeft het aantal te transformeren punten aan. De arrayls x en z
bevatten coordinaten van de te transformeren punten. Na afloop
van de procedure bevatten deze arrayts de getransformeerde waarden.
pl, pO, p4, pho en phi zijn invoerparameters en bevatten resp.:
Pl' PO' P4' 13 en <Xi zoals gedefinieerd in 3.4 en 3.5

procedure HYVA (n, x, y, z, maxd, tol, p, a, rm, rv, maxDl,
eenaanp, v, delta, krx, kry)

array x, y, Z, a, delta, krx, kry integer n, maxd, maxdl, p
real v, tol"rm, boolean, rv, eenaanp
Met de procedure Hyva2 worden n punten met coordi naten x,y ,z
benaderd door een polynoom volgens verg. 3.26. Hyva2 maakt ge
bruik van de procedure Hyva [2]. De graad p van het polynoom wordt
automatisch bepaald:
te beginnen met p =0 wordt p tel kens met 1 opgehoogd totdat de
maximaal toegestane graad (maxd) is bereikt of totdat het polynoom
de .meetpunten voldoende nauwkeurig (tol) benaderd. Hyva2 is een
uitbreiding van Hyva bedoeld voor de mathematische beschrijving van
opperv1akken waarvan de meetpunten door mechanische aftasting zijn
verkregen. Hyva2 bi edt dan ook de moge1i j khei d om een correct i e
voor de tasterdiameter uit te voeren.
Indien deze meetpuntcorrectie wordt toegepast (eenaanp = false)
wordt Hyva 2 maal aangeroepen. De eerste maal voor de bepaling van

normalen op het vlak gevormd door de middens van de tasterpunten.
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Een en ander staat beschreven in 3.7. De maximale graad van het
aanpassingspolynoom bij deze aanroep is maxDl. De tweede maal
wordt Hyva aangeroepen voor de aanpassing van de m.b.v. de norma
len gecorrigeerde meetpunten.
a Bevat de coefficienten van het gevonden aanpassingspolynoom.
rm Bevat de straal van de tasterpunt. De boolean rv geeft aan of het
meetoppervlak aan de negatieve z-zijde van de tasterpunt ligt (true)
of aan de positieve z-zijde (flase). Voor het femur geldt rv :::: false,
voor de tibia rv = true.
Per meetpunt kunnen in Hyva2 de nauwkeuri ghei d van de aanpass i ng
en de krommingen in x- en y richting worden bepaald: delta, krx,
kry. Bij het deelhoofdstuk uitvoer (zie B5) zullen deze grootheden
verder besproken worden. Hyva 2 wordt toegepast op genormeerde data.
X, y, z . Van de in Hyva aanwezige mogelijkheid tot normering wordt
geen gebruik gemaakt. M.b.v. de schalingsfactor v kunnen een aantal
in Hyva2. berekende grooteenheden in de oorspronkelijke dJmensie
worden bepaa1d. B. v.: Een in Hyva2 ui tgerekende groothe idis
de standaard-afwijking van de z-coordinaten tot de aanpassing. Door
vermenigvuldiging met v krijgen we de standaardafwijking uitgerekend
in de dimensie van de invoergrootheden. Tenslotte een opmerking over
de tolerantie: tol.
Tol geeft een absolute tolerantie aan: De meetpunten zijn voldoende
nauwkeurig benaderd indien alle afstanden van de z-coordinaten tot
de polynoomaanpassing kleiner zijn dan tol.

B.3. Invoer

Enkelealgemene opmerkingen:

- De geometrische data van een gewrichtsblok bij een bepaalde meetstand
worden in een getallenblok gegroepeerd, op de in fig. B.l aangegeven
wijze.

- Alle voor ons interessante insertiepunten van het femur worden in
een meetstand opgemeten worden.
De dimensies van alle geometrische invoergegevens moeten aan elkaar
gel ijk zijn. We nemen hiervoor [mm] .

- De invoer van het rekenprogramma bestaat uit een aantal ponskaarten.
- In het hierna volgende overzicht staand tussen haakjes vermeld de
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variabelen die de invoergrootheden in het rekenprogramma representeren.

De invoer ziet er als volgt uit:

kaart 1:
kaart 2:
kaart 3:
kaart 4:
kaart 5:

(nblok)
(rm)
(tol)
(nvez)
(g)

aantal getallenblokken
straal tasterpunt
tolerantie t.b.v. Hyva2
aanta1 1igamenten of 1i gamentgedeelten
coordinaten van de insertiepunten

femur tibia
x y z ( x y z

5 a , .

n nvez

kaart 6: gegevens t.b.v. de transformaties

It femurhouderItItIt

II de rotatie-as vande femurhouder

It

II

ItX It Y
X It Y

x en y-coordinaat van het hoekpunt van de tibiahouder-(pI)

-(pO)
-(p4}

-(phO) hoek 8: rotatiehoek voor koppeling van het femur aan
de tibia

-(phi) hoek <Xj: hoek.tussen de diverse femur-meetstanden en
de femurbasisstand (<Xl = phi [lJ = 0~

basisstand)resp. phi[l], phi[2], phi[3], phi[4].
-(phvez) hoek tussen meetstand van de femurinsertiepunten en

de basisstand
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kaart 7: gegevens voor de orientatie van het femur

- (~J oorsprong u, v,w assenstel se1. .! moet in genor
meerde coordinaten worden opgegeven.
- (gamma) hoek y : hoek tussen w en z-as (zie fig. 3.7)

kaart 8: - (maxOl): maximJ'm graad t.b.v. Hyva2 voor de correctie
van tasterdiameter
- (maxO) : maximum graad t.b.v. Hyva2 voor de aan-passing
van de meetpunten

kaart 9: stuurgegevens voor de uitvoer:

- eenaanp : 0: indien we correctie van de tasterdiameter
wens en

1: indien de tasterdiameter niet gecorrigeerd
hoeft te worden

- (tek, pons, kromming, tekpons): 1 indien we resp. plotter
uitvoer, ponskaartuitvoer, gegevens over de
krommingen in de meetpunten, en hoogte
kaarten op de printer wensen. Zo niet, dan
nemen we 0 als invoerparameter

kaart 10: (grens 1, grens 2) aantal x - resp. y-coordinaten van de
diverse getallenblokken. Per getallenblok een
kaart.

Kaart 11 e.v.: de diverse getallenblokken. Elke rij begint op een
nieuwe kaart .. Het eerste getal van de eerste rij van
elk blok = O.
blok'l: lateraal tibia
blok 2: mediaal tibia
blok 3: lateraal femur basisstand
blok 4: mediaal femur basisstand
blok 5: lateraal femur 2e meetstand
blok6: mediaal femur 2e meetstand
1'- I I I
I l ' •
I I I ~
I I I I
, I I I
• I I I

nblok medlaal femur ne meetstand
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8.4 Uitvoer

Printeruitvoer

Bij het rekenprogramma kniegeometrie verschijnt de volgende uitvoer op
de regeldrukker:

i de onder B.3 genoemde invoergrootheden
ii de onder B.2 bij Schaling genoemde extrema en de schaalfactor sf

Met deze gegevens is reconstructie van de-werkelijke geometrie
eenvoudig te realiseren.

iii insertiepunten van de ligamenten na de diverse transformaties,
schaling en orientatie

ligament (1)
I
I
I
I
I
1

ligament (nvez)

'I,

femur
I
I
I
1,

-tibia

De insertiepunten Z1Jn uitgedrukt in genormeerde_coordinaten t.o.v.
de bij het gewrichtsdeel horende assenstelsels (u, V, W, en X, y, i)

iv - per gewrichtsvlak (volgorde: tibia 1, tibia 2, femur 1, femur ~):

per aanpassing-sgraad van het polynoom--(volgorde: Ie, 2e ... graad):
de polynoomcoefficienten aij uit verg. 3.26

j
•

-\oA01 •••••••• Aoj
•

1
A10~' •••
• ••

n I •••. ~ •••••••

• ••• ••
Ato•

v - per gewrichtsvlak (volgorde: tibia 1, tibia 2, femur 1, femur 2)
per meetpunt: _

- de genormeerde coordinaten t.o.v. het bijbehorende
assenstelsel
voor elke berekende aanpassing de afwijking in mm
van het meetpunt tot de aanpassing
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Beschouwen we de meetpunten uitgedrukt in het x, y, z
assenstelsel zoals dit bij de tibia het geval is dan
nemen we veor de afwijking in meetpunt i:

- - - - sf
t:. zi = ( zi - Z ( xi . Yi)) . 2' (B. 4)

met: Z (xi, .vi) het polynoom volgens verg. 3.26 en
sf de schaalfactor

vi per gewrichtsvlak (volgerde: tibia 1, tibia' 2, femur 1, femur 2):
per polynoomaanpassing (volgorde Ie, 2e ..... graad):

- som van de afwijkingen t:. Zi (mm)

m
r. It:. zi I

i=l
sf

'2 (B.5)

- de grootste van de afwijkingen t:. zi
- de standaardafwijking ~ mm

\
(J = sf

-Z
(B.6)

m-l
- extrema van de krommingen in x- en y richting

minkx= minimale kromming in x-richting

a l: - -)ax \dZ(Xi , Yi)

minkx = min ( , _at: _ 2 1) 1000x2
1+ (az (x:x' Yi) ) 2 sf

met i : 1.....•....m

op overeenkomstige wijze is gedefenieerd:
maxkx =maximale kromming in x-richting
minky =minimale kromming in y-richting
maxky =maximale kromming in y-richting

De informatie over de kromming wordt slechts bepaald
indien de invoerparameter kromming de waarde 1 heeft .

(1.)m

(B.7)

. ········--·7 _..- FE T----· F7· 7FT W·- r- - s-
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v;; - Per gewrichtsvlak (volgorde tibia 1, tibia 2, femur 1, femur 2)
per polynoomaanpassing:

indien de invoerparameter tek de waarde 1 heeft:
een hoogtekaart van de gevonden aanpassing.

v;;;. Per polynoomaanpassing (volgorde: 1e, 2e .....•.. graad)
per getallenblok zoals gedefinieerd in B.3 (volgorde: blok
1, 2, 3, 5...4,6 ... )

De afwijking per meetpunt tot aanpassing (mm): ~ z;
Het betreft hier dezelfde afwijking als aangegeven op blz. BID
verg. B.4.
De afwijkingen zijn nu echter zodanig gegroepeerd dat snel
een indruk kan worden verkregen over de kwaliteit van de
aanpassing in een bepaald gedeelte van een gewrichtsvlak.
De opgegeven co6rdinaten i, ; zijn benaderingen van de
oorspronkelijke op een lijn gelegen coordinaten (x,y) .

.....
y

.....
X

.....
LlZ

*fti/.'-*
,/

hier heeft geen meting plaatsgevonden of is een

duidelijke meetfout gemaakt: meting doet niet mee

ix - Op soortgelijke wijze als hierboven omschreven kunnen de krommingen
in x- resp. y-richting per getallenblok worden weergegeven. Een
en ander indien de invoerparameter kromming de waarde 1 heeft.

x - Kaartuitvoer
Een aantal van de met het rekenprogramma kniegeometrie berekende
data worden als invoer voor het kniemodel gebruikt. Deze data
worden indien de invoerparameter de waarde 1 heeft op ponskaarten
uitgevoerd.
Deze uitvoer betreft de volgende grootheden:
- de insertiepunten van de ligamenten (na de diverse transformaties)
- de polynoomcoifficiinten
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xi - Plotteruitvoer

Indien de invoerparameter tek de waarde 1 heeft, worden de getrans
formeerde- en genormeerde meetdata geprojekteerd in het X, y-vlak
voor wat betreft de tibia-gewrichtsvlakken en het U, v-vlak voor
wat betreft de femurgewrichtsvlakken.
Per polynoomaanpassing wordt een tekening gemaakt. Per meetpunt
kan door een getal de klasse van de afwijking A zp (of AWi) worden
aangegeven.
We onderscheiden de volgende klassen:

klasse: A Z (AW) klasse: A z (AW)

1 a - 0.025 rom -1 a - -0.025

2 0.025 -0.05 rom -2 - 0.025 - -0.05 rom

3 0.05 - 0.075 mm -3 - 0.05 - -0.075 mm

4 0.075 - 0.1 mm -4 - 0.075 - -0.1 mm

5 > 0.1 mm -5 ~ -0.1 mm

Op soortgelijke wijze worden ook de krommingen in x- en y-richting,
indien de invoerparameter kromming de waarde 1 heeft, d.m.v. klassen
in diverse tekeningen aangegeven.

Voorbeelden van de uitvoer:

afwijking tot: polynoom met graad.meet:
- '~-'<.'.'.'."'"-"--"---"".

puntnr.

i tim iv, vi
vii
viii
xi
v

"-y

bijlagen Den E
blz. B13, B14
hoofdstuk 4, blz. 4.10
blz. B15

1 2 3 4

1 -·~-~6iiful"~oi~;;-9~0-f4'-;E~,;oT--6-~'4fS5t-·ar~-c~';i~-t()34£.;00 -2 .iiil~ilr-~o2:~;;,e.':"'40E';'0 3 ;'3.1318£ -0 1
, 3.4091\E-OI -1.h3077E-Ol 6.1675E-Ol -5.2022£+00 101(158£-Ul 101682E-01 -,.7980E-Ol
, ~,2"5'5r-Ol -7.'545IE-Ol 6.0319(-01 -601776E"00 2.9975(-01 2.1'1942£-01 -3.541aE,-01
4 ~.1118:o1F-Ol -6.7i15J£-OI 5.9721)(-01 -6.7967£+00 3.9011E-Ol 307796[-01 -4.6922E-Ol

''\.. 3.11'l2.l£'.-Ol "'~..O;,>obE-Ol 5,91>65(-01 ~ -7.1690E+00 2.11425E-Ol 2.7882E-Ol--6.2776E.-CH
ft3.27l1i>E';"(}I~".s';:?/')6(,E-Oi' 6.0469E-Ol -7.1398£'.00 1;55118E-Ol' 1.631I1E-Ol -6~6<;79(·0:1

7 3.5,38F-Ol -'4,';u39(-01 0.2673E-01 -6.41\32£"'00 2.4662E-Ol"'· 2.6615E-Ol -".5956E-(H
A 3.,"95£-01 -9,8511£-01. 7.01121E-Ol -1.11i27Ei'OO 1.6041£-01 2.3084E-Ol -307268£-01"
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(C.2)

C.l

Bijlage C

Benadering van de meetdata van het proefobjekt door een bol

Gegeven m punten met positievector t r (r:l m). De punten ZlJn-beschreven in een orthogonaal assenstelsel x, y, z. Voor t r geJdt:

.::r: = xr . ~x + Yr • Ey + zr • ~z r:l •••.m (C.l)

De vergelijking van een bol lu-idt:

(t - a)2 - r2 = 0
- - b

met rb de straal van de bol, ! de positievector van de_ punten op de
bol en a het midden van de bol:

t = Xe: + YE + ZE- -x .;;;.y -z

a = al e: + a2E + a3E- -x .;;;.y -z

We wensen a en r zodanig te bepalen dat geldt:

(.::r: - !)2 - r~ = 0 r:l ...•.m

We introduceren de nieuwe variabele d:

d =a2 - r2
- b

(C.3)

(C.4)

(C.5)

(C.6)

en vinden na substitutie van C6, Cl en C4 in C5:

22alxr + 2a2Yr + 2a3zr - d =!r r:l .•..m (C.?)

Dit is een stelsel van m vergelijkingen met 4 onbekenden: ! en d.
De oplossing van dit stelsel in de zin van de kleinste kwadraten luidt:

~, x ~, i ~, z ~, 1 2al ~, t 2
-

i, x i, i i, z i, 1 2a2 i, t 2-
!, x !, Y !, z !, 1 2a3 = t 2 (C.B)

- ~,

1, x 1, i 1, z 1, 1 d 1, t 2-



C.2

met:

Tx = [Xl x2 xm]

[YI Y2· 'Ym]

[zl z2· .. · "zm]
r:2 2 21L!l ~ ......!m

(C.g)

M.b.v. verg. c.a kunnen a1 az a3 en rb eenvoudig bepaald worden.

Wensen we de m punten met positievector!r (r:1 ... m) te benaderen
door een bol met gegeven straal R, dan is formulering \Lan C5 in de
zin van de kleinste kwadraten niet triviaal.Het bepalen van de po
sitievector ! van het midden van een dergelijke bol kan geschieden
door de volgende functie te minimaliseren.

r: 1....m (C.lO )

Minimaliseren van C.IO met als variabele ! volgens C.4 kan o.a. ge
schieden m.b.v. de rekenprocedure t,lINIt1IZE (11.



0.1

Bijlage 0

Geometriebepaling knie 1

01. Algemene gegevens

De meting is verricht aan een linker kniegewricht van een 55 jaar oude
man (t feb. '73}.
Fixatie geschiedde intravasculair met een mengsel van fenol, formaline.
choralhydraat, glycerine en alcohol. Het gewricht werd bewaard in een
3%-fenol oplossing. De geometriebepaling is verricht op 3 juni 1976 in
het anatomisch laboratorium te Leiden. Gegevens over de gebruikte
meetklokken staan vermeld in bijlage A.

02. Kort overzicht van de meting

tibia meting
meting aan de houder

£1: xl = 4,71 mm, zl = 12.44 mm
81 = 0.0008 rad (m.b.v. verg. 3.5)

meting aan de tibia gewrichtsvlakken
De tibia-gewrichtsvlakken zijn in een meetstand opgemeten, waarbij
de onderlinge afstand van de meetpunten (in x- en y-richting) 3 mm is.
meting van de insertiepunten
Van de laterale col1aterale band (LC), de beide kruisbanden' (AC en
PC) en de mediale col1aterale band (MC), is globaal de ligging van
de aangrijpingspunten bepaald.
In fig. 01 is de tibia t.o.v. het xg, Yg' zg-stelsel weergegeven. Het
gewricht is gespiegeld t.o.v. het xg Zg vlak, zodat de geometrische
configuratie dezelfde is als die van een rechter kniegewricht~'

femur meting
meting aan de houder

Po =P2 : Xo =x2 =75.669mm, Zo = z2 = 28.54 mm (m.b.v.
- -
verg. 3.5)

So =0.003 rad



0.2

~ (bij ~ = -90o): x3 =6.651 mm z3 = 19.75 mm
(m.b.v. verg. 3.5)
We kunnen nu uitfz' f:3en ~ m.b.v. verg. 3.14 .!:4bepalen:

, .._--

P4 : x4 =45.?6 ~. z4 =- 10.35 mm.

,

/
Yg

Fig. 0.1. tibia (gespiege1d weergegeven)

meting aan de femurgewrichtsvlakken
Het femur is in 3 standenopgemeten: a1 :: 0, CL2 = - 0.785 rad.
CL3 = - 1.57 rad.
Evenals bij de tibia zijn de meetpunten opgemeten meteen onder
linge afstand van 3 mm (in x- en y-richting).
insertiepunten
De globale 1igging van de femurale aangrijpingspunten van 4 liga
menten (LC, AC, PC en MC) is in de basisstand van het femur opge
meten (dus phvez =0).
koppeling femur en tibia
De hoek 13 waarover het femur geroteerd moet worden voor koppeling
aan de tibia vinden we m.b.v. verg. 3.22.

&= ~ - So + 81 = 3.1466 rad.



0.3

D.3 Invoer van het rekenprogramma kniegeometrie

1 8
2 1
3 0,1
4 4
5 45. 19, -7, 39, 28, 60 (r1C)

44, 66, 3, 20, 60, 18 CAC)
49, 55, 5. 57, 60, 90 (PC)
43.104, -8. 47. 98, 60 (LC)

6 · 4.71, 12.44, 75.67, 28.54, 45.56, -10 .35·
3.1466, 0, -0.785, - 1.57, 0. a

7: 0.25. 0, 0.7, -0.85
8 · 3, 6,·
90: 0, 1. 1, 1. 1

10 : 14, 10
16, 8
10, 10
12, 9,
8, 9,
9, 10,
8, 8,
6. 9.

11 zie blz 0.4, 0.5 en D.6
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J ".70"01:+01 t • 1l0 L,ul: .. u 1 1.'1000r",01 ". 02l0£ +.J I ;.08'10£+01 ".0910[+UI 2.u730f+ul ;;.OliiOt,+iJl 1.b7,0[+/i1 1.6650FtOI

I to .1l/)OOt: +01 1.11000["01 1.I,/.iUf+ol I"'lll(;[+ul ".u51Ul+ill 2.061Ut.+,,1 .... u'>:;Ot.+ol 1.91:1 ..0[+01 l.tl6101:+()1 1.6900[.•01
h • .tOnOt. +1,1 1.7200[+01 1.1)000£ "ill 1"1"',01'+01 1.,600£+01 1.'18601:.+(Jl 1.9790t,+OI 1.9C;{Ul:.+ul 1.1:10')1)1:. +0 1 1.64~0r-+01

".6000'+01 1.')5 .. 01:."ul 1 • 01> .. 0£ +,j 1 l.lII10f+ul 1.0'1/0["01 l.d670[+ul I.M6uOlHJJ 1.7 ..... 0l.01 1.66;.>0[+01 o.

••NT" !,'INHN b6

Gt Ul.l F NlIl Or. Il

) ,
,.'1000f+Ol0. ~ 01 OvOl",11 '1.tlooo£+"l ,<.,>0\,,01'"-01 ... 20vCL+()1 J.'IOoO£tOI 3.6000[+01 3.30uO\:'+UI 3.UO"Ut,+01 2.7000f,+01

1.I>OOill:.+uI 9.;'1uOE.+OO 1.1.3/0£+ul I. :19601''''; I 1.46/0£+01 1.51401;+01 1.5230£+01 1.4830£+(11 1.40,,1.11:. +0 I 1.1tl1OnOI O.

:•• "'Qoil[+I, 1 1.1i110l+Ul •• 41"0£,,,;) 1.,>11.,01''1'01 1.b3i1c,£+nl Iob700[+01 1.6740£+01 1.6330£+01 1.5770[+01 1.4020F·O\ .. ?5QPf+Ol
".I'OlltH.+Ol 1.73501:.+ul i.'1/lUOf+ lJ I 1.64<'0["01 107300£+01 1.7740£.01 1.7860E+01 1.75':>0£+01 1070IUI:.+Ol 1.5300F+OI 1.38ljOF.Ol
4. '>OoUt+I, 1 1.261l0l.ul 1.~2~OF+lJl 1.1>7;30£ .. ul \./8.'1)1:.+01 l.tJ440£+ul 1.11440E,+/i1 1.1'\:2,:>OI:.+ul 1,76 .. 0l+UI 1.611l0F+Ol I." 7701' +0 1

4.110001:.01 .1031301:.+1..1 1.,)'3uO[·1I1 1.73GOF+ul I.HO<'O£+OI l.b61:10£+01 1.81l70£ .. (J! 1.1l0'l01:+OI 1.1:10 .. 0[+01 1./)7:20 .... 01 1.c;430f t UI
... looQf H.I u. '1.:.7 ... 0£ +ul 1.7,:;<,Of+ul \.t3 .. 0£+01 1.117dOI:.+01 l.b950[+01 I i' El0401:. +v I 1.11010I:tOl 1,I>lQOF+OI 1.0;5701'+01

"."000£+01 u. u. 1.73,,0[+01 l.bj40t.+01 1.tl7'1u(+OI 1 .1l750E +0 I 1.1l510["ul 1.77 .. 0i:.+Q 1.tl5JOF+Ol 1.<;3501'·\)1

I~
0;. 70'oul +01 v. lJ. t.h6'10£+ul 1 • 7 /j,~ uE+(j 1 l.tJ2~0[+(;1 l.b720t.+01 1.7'ioO£+u1 1.7DOl:.tO) 1.56~0f'+01 1.4720f+Ol
,.. ("OOO[ +Ill u. u. 1.<;8':;0[+',,1 1.1>0 .. 01;+01 1010401:.+01 1.7300£+01 o. ' o. O. O. l'i

""N141 f'1)"n ill 7il

GfTALlfNIH Oil 7

II. 1.700uk.+ul (l.uO:.iOr +() 1 lldOOOf+OI M.t>OuO£+OI 1:I.'1000t,+01 9.?000[+01 9.0;000£+01 9.80 .. lIl;.tO. \
... bonOE·1l1 2.91/00(.00 1I.'OuOF:+(lO h., :iuOF +uG 1:>.3900[+00 6.<,000[ .. 00 ,>.9200[+00 4.1\700[+(j0 1>-

Ii.l O/lI)t. +,i I ... ;4uOl:. .l;() <J ... t>uOf+ ull ,.<;1I00f+OO 7.87uO[+00 6.911001:.+00 7.7700£+(;0 6.61001:.+00 O.

","00OF+.. 1 ':i. 341101' +,,0 7.5;>uOf+ OO M.0;2C,OF+OO ".9100['00 '1ol400t,+00 H.1I600£+00 7.9000£ +00 O.

O).r 01101' +u I '). 'J ju()1:. +00 1.'1'}UC[+uo ".1200t+uO ... 62uOC:+oO 9 ... 200[+00 'J.4f\LO£+lJO /j'60001:+00 O.

,.. 00110t: +0 1 b.?4(l()l+00 tl.u600f+ 11 0 ... 1500£+,)0 .".B600[+00 1.00UOt,'01 9.6100E.+00 1l.7100[+oO ,.,.70001:.+00

h • 30110t +1'1 I,. 09LOl:. .00 7 .'i4UO£ +('0 'J.04GOf+IlQ .".62 ... 0£'+00 'i.620Cl+OO "'03900£+LO /j.,>COOt,+OC 6.8900t+OO

#>.1>0001:+01 5.4400[+00 7.25JO[+1I0 11.4200£+00 u.9bOoE*00 '1.1)00[+1;0 lI,b290[+uO /j.02001:.+00· 6.1500 tuG

".9QOOt:+lll 4 .1500~ hiO D.09\i0[+OU , o]400£"VO 7,"SiJOt,+00 8,2000[+00 ,.1J0OOl+OO 6.1\5t.0£+LO 5013110~+OO
[

UNU~ f'1l1.H.N 60

(if TAll nlBl Oil Il

i
0. ".70u(I[+lJl J.IJOuOf+lJI .1 •.iocor"ui 3. 60uU[ +1) 1 J.'iOOOt.+OI 4,20001::1'01 4.5000£+01 4.f!0"4 lHH 5,10001'+01
h.uOOO[+ol 1.115JO[+Jl 1.,,2qO[+ol 1.;>710[+vl 1.30"0E+1l1 1 03080£+01 1.27801::+01 1'19.,01:.+01 1.0 ....~t.+Ol O.
... 70001:1ul 1.13JOt..,,1 I~JI~O[.lJl 1.~810f·Ol 1 .'lO~O[+1l1 1.'10tlOI::.OI 1.3600E+OI 1.30401:.tUI 1·I71lJl:.+O • tI. 11001' +00
".40001::+ul 1.19001::+01 1.3510[t,11 1.43001::+01 1.4500[+01 1.40,,0[+01 1.41801::tOl 1.3510E+Ol 1.22 ..0I:.tOl l}. 2001' +00
5.10nOI:.+o·1 1 .... 3uOI:.+ul 1,"5':Or .. ol I .4?\Of+ul 1.11:;50£+01 1.4620£+,,1 1.4250E+UI 1 341 JOI:. +tJI 1 21,,01:.01 1 • 1301'+01
~,"o()vl+"l 1 ol4Hv[+I;} 1.27u()[+ol 1.36 lOF +0 I 1 ... Ot;OE +01 1.4030[+01 1 03l'\?0£ +V 1 1 2tllJO£+01 I U~OI:.+OI 9. OOOF +00
.,',)Onqnol 1.0bt'OI:.+ul 1.1720[+01 1.,450[+01 1.29/0l::tOl 1.2950£+01 1.2590£ to 1 I }7oCI::+UI 1 04,>0t.+Ol tI. 4QOF .00

I
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D.7

D.4. Uitvoer

We zullen ons in deze bijlage beperken tot een aantal globale uitvoer·
grootheden: gegevens om de werkelijke geometrie te kunnen reconstrueren t

informatie over de afwijkingen en de krommingen van de aanpassingen per
gewrichtsvlak en polynoom·coefficH!nten van de gevonden aanpassingen.
Gegevens per meetpunt (afwijkingen en krommingen) zullen we hier niet
geven t gezien de plaatsruimte die dit vergt. Hierbij moet aangetekend
worden dat deze informatie wel belangrijk is voor het beoordelen van
de aanpassing.
Hoogtekaarten van de diverse aanpassingen kunnen snel een idee geven
over de vorm van de gevonden aanpassing t voor het uiteindelijk beoorde
len van de aanpassing is deze informatie minder releva~t. De hoogte
kaarten zijn daarom in deze bijlage niet opgenomen.

~ data om de werkelijke geometrie te reconstrueren

lO.Ti'l 1l,..4X ,,,,p. Y'~411 ZMIlI> "foIAll 5"
l;t.OOOtlt:,:"''!O".2 • .':'9?b,7,~()4, ,~'io~aE ..)1 ".,.. 00(;£1'01 1.1000£:"01 5.16561::+\)1 '.5000E."ul

1I.U5<;/lE-Ol -101333t.+OO
II.21Aflt::-ol 1.2000E-01

, ""~T7E""1}1 •-1 '. 73;J3E-U 1
lIabQ70E-nl 1.13J3l+uO

1.2532F+UO -~.nOOO£-Ol -8.9333£-01 a.6667E-01iMC
1.oc;aOE"1I0 -7.()(,()7E-Ol -".0000E-02 1.1867E+OoAC

,1.1.lJ7.1'UO"-'itrtOl)'tlE-Ut-"_TtIl'htOf-(}:; 9c...4o.o·H. -Ol:PC"
1.2W4F+1l0 1.H33E-O? 9.7B3E-Ol d.6667E-OliLC



* 910bale gegevens over de afwijkingen en de krommingen

aanpassing max som minkx maxkx minky maxky

1
2
3
4
5
6

"H.tAct --
-- 11; .. 10 3-U:+{l() 1 • '967E +02 1 • <> 7 (j 8£ +00, \I ..

- h",~a:iE-.Go·:f;;>i7SE. "01"'0. ? 1~9F"0 1 .....o890F+U 1
- t- ...SAnE +00' ·<h 3879£ +0 1- 3.9'3.35" -In· -1!'I .14'13£ +0 1
~.~7f12t-Ol . ;i:.005YE+01 2,"2'12£-01 -t>.72d5F+Ol
;',&11\91::-01· 1.·7501E+01 2'.05116,,-01 -".1262£'+01
hil2,IIE-u1---101235E+u1 1.2872£"U1 -0.9986£+01

o.
-1.4756£+01

7.1570£-+00
5.¢765£+00
3.4J32E+01
2.';749[+02

o.
1.l802f.+Ol

..·3.747'5£ +0 1
-tl.8039t",01
-tlo3016(+01
-0.05491:.+01·

G".__~c_
~ .. '732E..u.1..
b.06<f3E+01
" .9847£+01
'5.0743£+01
1.5256£+02

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

-_.. :::- ~.. -~-~ -_._-~- -.:-

TIRIA'
1.0372£+00 .. '.40541:. ..01 5.\IlO<!OF-'l'1 {It o. o. Il.
1. 7 9<; 71S +(iO J.AII06£'+Ql ".5339E-01 ,. .... 311E··IJQ ;;>. 6990E +00 1~5qn£+01 1.7"61£+01
1.09Q'5£+00 300832£+1;1 j.,110F-u1 -1 dlo6F.Ol 1.70,+71::+01 1.06051:'+01 2.54091::+01
7.40 fllil:."O 1 2 011041::+01 2.'+3261"-01 ";;>'!'l132F+1J1 1.26C3E+Ol -001922[+01 4.2170£+01

'h"419f."Ol 1.t>8tl2£+1J1 1.b8li'!F'''u1 ..... ;>'i22F+1l1 7.,,98'1[+01 -103358£+02 ".53t>5£+Ol
".fJo343E-IH 9.5421£+'..10 1.15791"·01 "1.QO';4F+v2 2.ij012E+01 -1.5788t,+02 5.411:18£+01

.- r
F'F'~1

1 ...·2111£+Ol 9.3793£+02 5.2616£+(.0 G-. lI. o. O.

,.7771£+lIO ",.1111 .. 7[+01 0.i:!500E-Ol ".il51l1£+00 0.9610E+01 1.7230£ +0 1 701'529£+v1
, .1i2n2E +00" '.. 50181::+01 5.'JObbE-01 M.IIS06F+UO 7.17<'3£+01 1.9383£+01 /101801£+01
t.bBo6E+oO- 6.6 !51 Eo +Q 1 ....~71 YE-Ol lddtJ7F+vl b.76511E+Ol 201501£+01 1.11il1£+U~

t ."9'10£+00 5.4ilO5t:.+ul j.1I721F'-OI -;;> .12401" +1;0 7. 1111 !! E+01 "S.0290E+u1 1 032771::+02
1 • 7'IlQ2l:."OO 3.7750£ +01 ~.S3 .. 7£"Ol -".'\''1ol'"+ul 6.Z3"2E+01 -1.71911:.+02 1.43/181:.+02

1
2
3
4
5
6

£ F' totlll~·",
1.1f11111t::+{)1· 9.14.,,7E+02·
'.~lt>lF+oo 1.2405£+02

- ~ 01!'3;141::..+0.0 ~-~r24fJoo£ "'U"'
'h15?IIE-01 'I.tl734t.+1J1
1'I.(jl,/lf-01 1.... "h3£+u!
1>. ff619E-O I' ".'-22«>2£ +0 1

4.94118F+OO u. O.
7.0247F-01 M.7373£+00 110"249[+01
b.98111f-Ol ".7858£+\.10 ... 'I316E+{l1
2.781'1f-01 1.~635F+01 5.~j"6E+Ol

, 2. 50'll'f.-ul ~, 1. H>16F+l.ll.·, Z. 30 10E +01
1.1l5i!'+E-H1 1.62021'"+018035 7 5£+01

o.
<! • .,Otl31::+01
, • ., 351t +01
30'5503£+01
.h1554t:+01
2.1380£+01

O.
'5.7"131;.+0\
6010'10£+01
1.53/13£+0\
9.5450£+01
1.0115[+02

max grootste afwijking dimensie mm
som som van alle afwijkingen

(J standaardafwijking
minkx: kleinste kromming in x-richting
maxkx: grootste kromming in x-richting dimensie: 1

minky: kleinste kromming in y-richting m

maxky: grootste kromming in y-richting

Voor verdere toelichting zie bijlage B.



1\

•

T JR14

poltnoomaanpassingen
-. ~-

0•.9

1.23c;.';('J'10t:+\lO -j.li01U74..9E.-vl
- ~ • S4,,.fl.";.l..9 e; .v;l

1,36116013f+00 -o.01068022C·Ol
-l,397S22~2E·Ol t.13~47379L·02

·3,91l'l7~8"4E-(H

- ._._-_._-----~_ ... __._~- -

4.26,31>177£-01

1.600;3601,8£+00
-S.~77005"3f-Ot

-t.12H,7612f+OO
-".~3';>lqu;>~:-O;>

1,"4nI5112F+\iO
-'O.75>;7!iln7f-OI
.,. ~8t>OO7 4;»[+00
t>,850!!'O~3f.·O;>
;>,09>;4,08/01'"-01

-2.13745110t+iJO
... UIH<!7710t·Ol
1.<!2.d 0.0 13t:.+\J0

-0. 5S~1l79'J6f.. -U 1
1.1StlSld9Bt,+00
".lS':>403Jl[+VO
2.~S3b07ci3t·01

?73:;>39993F+OO -1.22"66503~+OO

"'''3493549F·Ul

-1.U9~96258£+UO 4.78101676£+00 -2.7774aC32£+00
1.36410111F+~0--1.'J3360020i:.+OO

• ... ':>3tl30316E+\l0
..;,.

1 .40QQ')9 Q'O f +00
-"'. '100 12""'9f-O 1
a;> .1l4"f1y'H9f +00

I.U<;I'Ou;>E+OO
1.'4'1725h2£+00

• ... 48182701[-01

-2. o\l264846t .:)2
-2.4;>:;>03728(+00

tl.o7c.726 .. 3£+uQ
·i ,J03101 b3l+uO
-3.:160626,+7(+\10

·".Ol"'41827E+OO
1.<!5"0124 4 f+Ol

., .07 7 91~ 1" II £ +\J 0
-;.061'174(;36£+00

1.38136635£+01 -1.236891~1£+01

-1.5(09541)3E~01 5.704007&5£+00
~o14G611667E·Cl

3.71lS499~4E.+OO

1. 911AlId 11131'. +00
7.tl5"159""£·(,1
;>.,,54434""F+\.IO
7.h216j4,i6f:+(,0
1.370'lb0:11E+Ol
1.S1A3j1'''t,f+1J1
1.17,.803:;>'0[+01

TJRU*,

·b.tl31l9'>1776[+00
-1.40{J826JOl::+\ll
-3.\157401~8E+\ll

-Jol31075j3L+vl
-<!.b57tltl93ll:+,a
~.c./l1J032t.+00

.,. 05j6.)29C£ +0 1

.. ';1"4,,,579£+01
9.23127669£+-.)1
?.b701()3'l4F+'J1
"i),>n?~5/7F+Ul

-7.34S68764t::+Ol
• ... '59935235£+01
-1 .12307]3 Ct:: +0 2

".63751788£-01

1.011468416F+02
7.727910 .. 8£+00
... 112236421£+01

-lS.2916"6~0£+Ol

7 '611~52C102£+/

2.52Ht2175E+Ol

1.20'l3;;1~~f+G()-·".63b215i#2t::-U2
-".10A40Q,6£-O?

1.~01701~6t+OO ... 26042923£-01 3.23039229.-\11
-3.!1148~6,)8E-O;> -2.047356'11£-02

.... 060758fl4F-0'

-1.33;>041 9lF+OO
"-I.b96174u2f-Ol
1.044'44H9~-02

1.2652340;>F-Ol

0.2;>8"'3436£·\11 6.77')069341'-01
-3.073605~2E·Ol ·'i.78'i9~456F·U3

-3039~734.. 7£-OI

1.76449478(-01

1.05434621£+00 -1.21337901£+00 -3.\J2.,,,7598F+\l0 -5.05237784£+00 -2.25030659£+00
-1.03511690£+00 -3.35601059£+00 ·;>.55')65918F+i)0 -2.7376570 .. £-02
-1.34A5~6~_£+~0 ·_.~..~127~"E+uO -J.29~61828~+OO

.).4?q?b73~f-Ol ·~.oR084309£-Ol

-1.64;>1~]n9£-01

1 .471001111F +00
-., .3 Iilll 91' I'll:: -0 1

1.09':;374.. 6E+00
... 290;U(H 1F+OO
". ~9·A535141::+00
T .151 :>6067 3F:-O 1

3.151b!l6~8e.+1,i0

-1.~il'l52070t,+uO

2'''C;j203~7i:.+vO

~.19bb9867E+OO

3.u7~02 .. 78i:.+UO

1.23"20979E+iJl
?037u97169E+I.I0
,..'16 .. 973011"+00
,.. ~4,)007"8f"+\l0

,03405263 ..£+01
.,.42"67571£+00
1.19'146588£+OlJ

20141791137£+01
2,"0741272£+00

7.511l:l63747E+OO

9.115194"21::-Ul
-;;0 .~9121 '):7 31' +UO
3. ')1 H97508F -0;;0
'1.75 '1196<;'81' +00

-?11;>/674f12F+00
-7.390,j200£+uO
·'.99,,11416E+UO

-2.0~700b4b£+OO

-1.42e36021!i.+Ul
-r,.3545811bOE+I.IO

1.07101007£+l,il
5.57 ..87809£"'00
~.i1:72"i17'l'5£+v(j

"".58?51206F+OO
"',1.':>400;73411'+\11
"'''.101.l6070F+Ol

'i.lbJ;;o9?,6F+UO
·".29000;008F+OO

-1.68432911£+01
• ... 67JOllO«8£+1l1
-2.673133'i2t.+Ol

3.42786504£ +00

-2.39742155[+01 ·1.98<!72403£+01
-3.037721001'+01< -0.92,,87887£+00
-10323614otr+al

-0. .~9f\t1l:l177£ +05
,

'-,.. ,_...--' --73TFE5 Fir PETE



0.10

F~ ....Rl

ft."'71] ..~ilOF -(, 1 -2 .04~202JcC:-u 1~

-1.26~30810E-Ul· ~

1 d2",l)91'l"8£+iJO~ -1.tl9t13::l1 JOE+UO.It. 361 206 114~ -01 --J. 1 fill'J550 3r.-v;.!
t.)OAlOIl ..Ol+OO

1.37A~1~q6f.vO -2.2211608\19£.00
.","4A3dIl19l-U1 -::>.491 .. 76.38[-\11
1,'6A7~O?2E+On -1.18~2.716E-Ol

1.3877\18321'-01

l.102/db748f+UO ·".090111i.t5t.·vO
-1t.h11~10]~f-Ol ·J.IQS500"J~-OI

?12"i15812F+UO -2.u9Y90Jo\I!:.+"O
-7.03 ... 101"iOE·01 -6.04:>4132.30£-01

t.l0791977l.00

1.3411t'l1l09F+00

?01107224£+\)0 - •• 02528A57E-01
... 41697322E-01

~.43..06451f+UO -~.2431J784E+00

1.Z5123407F+VO -1.170279711:.+00
;.577;>64"2£+O~-

--=~,.--.::....__•

8 0319719"tl£·Ol

~"

..... 91905"81'-1.11
"."7<i701lIHIt: -01

-11.7572.3bl;\£-01
... ulI.,~10"9f·+00

..,."o~I'\08Itlil'+OO
1.P57117030[+OO

1.797571:1~?l+iJO

-1.09,,2lO200E+Ol
b • .,921tib .. tt:+UO

-1.12,,82701<:+01
2,""3tl45291:.+1i\)

-1018">;;>1134.+01
.... 7 t;.>7:l?71E+V 1

-"."0l'>J7~1I7E-vO

,,>.57""751?F:+vO

2.19065691£+01 -1.73449035E+01
-;>.704168951::+01 11.368033;;>4£ ...00

3 ... 070 9 686£+00

5.2)'Il290~lE+C1C

0;.72?460?0.-01
1.5379d2 .. ;;>£+UO

-t.t>01'i67')2'+UO
1.44<;5':>3 .. 81'+01

...... 211 1401l0t: ... Uo
"3.tlO<;(1))1 H+\lO

4.b11"i5 Qflt;f+OO

r~MUR'

b.'J12138&:2£+OO
-2 .. 11/028:'5<'+-';1

".4326;.!9d5[+iJO
-b.~n379':Jl+iJl

1.17677 ).,6E--.;1
·o.16110 1415l +;lU
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Bijlage E

Geometriebepaling knie 2

El Algemene gegevens

Gewricht 2 is het linker kniegewricht van een 66 jaar oude vrouw
(t dec. 173). Fixatie geschiedde intravasculair met een mengseJ
van fenol, formaline, carlsbadzout, choralhydraat, glycerine en
alcohol~ Het gewricht werd bew~ard in een 3%-fenol-oplossing. De
geometriebepal ing is verricht op:'22 september 1976 in het ana
tomisch laboratorium te Leiden. Gegevens over de gebruikte meetklok
ken staan vermeld in bijlage A.

E2 Kort overzicht van de meting
tibia meting
meting aan de houder
P-l: xl = 1.651 mm, zl + 31.13 mm (m.b.v. verg. 3.5)

81: - 0.0439 rad
meting aan de tibiagewrichtsvlakken
De tibia-gewrichtsvlakken zijn in een meetstand opgemeten,. waarbij de
onderlinge afstand van de meetpunten (in X.. en y-richtingJ 4 mm is.
meting van de insertiepunten:
Van de laterale collaterale band (LC), de beide kruisbanden (AC en
PC) en de mediaal col1aterale band (MC), is globaal de ligging van
de, aangrijpingspunten bepaald.
In fig. E.l is de tibia t.o.v. het x,y,z-stelsel weergegeven. Het
gewricht is gespiegeld t.o.v. het x, z-vlak, zodat de knfjgj!ometrie
configuratie dezelfde ;s als die van een rechter kniegewricht.
femur meting
meting aan de houder

Po = P2: Xo =x2 =81.049 mm, Zo =z2 = 13.57 mm

13 0= ..; 0.0189 rad

~ (bij ~ =- 900
) : x3 = 22.16 mm, z3 =35.36 mm

We kunnen nu uit P2, -1'3 en f met verg. 3.12 P4 bepalen:- -
P4 : x4 = 40.71 mm, z4 = ~ 4.97 mm.
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Fig.. E.!.. tilUa (gespieqeld weergegeven)

iTer controle van P4 hebben we tevens de positievectoren van het
tweede houderhoekpunt bepaa1d, welke data we met zu11 en aangeven.. ..
P2 : x = 13.141 mm. Z = 12.20 mm
P3: (bij 4> =+ 900

) xi = 57.899 mm, z~ :: 22.78 mm- ..Zodat we m.b.v. verg. 3.13 voor P4 vinden:
1t • • -
~ : x4 =40.77 mm z4 =- 4.85 mm *
Voor de verdere berkening nemen we het gemiddelde van !:4. en P4 :
x4 :: 40. 74 mm, z4 :: - 4. 91 mm.
meting aan de femur gewrichtsvlakken
Het femur is in 3 standen opgemeten: a1 :: 0, a2 = - 1.082 rad
a3 = - 1.955 rad. Evenals bij de tibia zijn in elke meetstand,
meetpunten met een onderlinge afstand van 4 mm in x- en y-richting
opgemeten.
insertiepunten
De globale ligging van de aangrijpingspunten van 4 ligamenten (LC,
AC, PC en MC) is in de femurbasisstand opgemeten (dus phvez = 0)
koppeling femur en tibia
De hoek B waarover het femur geroteerd moet worden voor koppeling
aan de tibia vinden we m.b.v. verg. 3.21.
S = ~ - Bo + S1 :: 3.116 rad
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E.3 Invoer van het rekenprogral1111a kni·egeometri e

1 : 8

2 : 1
3:: 0.1
4 4
5: 33, 11, 33, 46, 25, -5 (MC)

42, 44, 13~5, 36, 47, 26 (AC)

32,52, 0,66,52,16 (PC)

35, 83, 0, 59, 94, 3 (LC)

6 1.651, 31.13,81.049, 13.57, 40.74, -4.91
3.116, 0, -1.082, - 1.955, 0, 0

'7 0.25, 0, 0.7, -1.1
~ 3,. 6,

9 0, 1, I, I, 1,
10 8, 7

11,7
6,7
7,7

6,7
6,6

4,5
4,6

11: zie blz. EA. en E.5
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E.6 Ui tvoer...........,

We zullen ons in dit rapport beperken tot de zelfde uitvoer als
gepresenteerd in bijlage 0 {knie l}.

,*,c1ata om de werkeUjke 2eometrie te reeonstruerenl
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