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VOORWOORD

In het kader van mijn afstudeerstage binnen de richting bewegingswetenschap

pen is een inventarisatie gemaakt van opto-electronische bewegings-analyse-syste

men. De vraagstelling kwam mede voort uit de behoefte deze systemen eens op een

rijtje op papier te zetten ter ondersteuning van het onderwijs in bewegingsanalyse

zoals dat aan studenten bewegingswetenschappen in Maastricht gegeven wordt. Een

nadere bestudering van de bestaande methoden van het meten aan bewegingen leek

mij een zinvolle aanvulling op mijn opleiding. Daar de technische aspecten van de

meetsystemen een belangrijk onderdeel vormen, heeft mijn afstuderen plaatsgevonden

aan de Technische Universiteit Eindhoven.

De inventarisatie van systemen is geplaatst tegen de achtergrond van toepas

sing van deze systemen in de revalidatiepraktijk voor looppatroonanalyse. Aan deze

toepassing wordt in de literatuur nog weinig aandacht besteed en door contacten

met revalidatiecentrum Breda werd duidelijk dat er weI behoefte bestaat in de

revalidatie aan bruikbare meetapparatuur.

De begeleiding vanuit de Technische Universiteit Eindhoven werd verzorgd door

Maarten Verduin en Cees Oomens, die ik wi! bedanken voor hun inhoudelijke opmer

kingen en kritische kanttekeningen. Ik wi! speciaal Maarten bedanken voor de tijd

die hij gestoken heeft in onze informatieve en ook gezellige uitstapjes. Een en

ander kon gerealiseerd worden dankzij de enthousiaste medewerking van Buro BMGT

waarvan vooral de voortgangsbesprekingen met Jan Graafmans en Tonnie Brouwers

mij zijn bijgebleven. Mia Lutters heeft me met raad en daad bijgestaan omtrent

correspondentie en tekstverwerkingsproblemen. Zonder de medewerking van deskun

digen uit de revalidatiewereld en van universiteiten was dit verslag nooit tot stand

gekomen. Vooral Mevr. Karssemeijer wil ik bedanken voor haar adviezen. Als laat

sten wi! ik Dirk Dil bedanken voor het vertalen van de samenvatting en Alfred

Glanzer voor zijn mentale ondersteuning.



SAMENVA1TING

Allereerst is aan de hand van literatuuronderzoek een indruk verkregen van

het hele veld van bewegingsanalyse. Daarbij is extra aandacht besteed aan de rele

vantie van diverse meetmethoden voor de revalidatie-praktijk. Het vervolgonderzoek

is beperkt tot de opto-electronische bewegingsanalyse-systemen. Via vergelijkend

warenonderzoek en gestructureerde interviews met deskundigen zijn zowel theore

tische als practische eigenschappen van deze systemen op een rijtje gezet.

Vervolgens is via een schriftelijke enquete onder 20 zelfstandige revalidatiecentra in

Nederland en aanvullende interviews gekomen tot het opstellen van kriteria waaraan

systemen moeten voldoen. Tenslotte zijn deze kriteria en eigenschappen van meet

systemen tegen elkaar afgewogen. Vit het onderzoek bleek dat op dit moment geen

enkel opto-electronisch meetsysteem optimaal voldoet aan de eisen die vanuit de

revalidatiepraktijk gesteld worden. Wanneer toch een keuze gemaakt moet worden

lijkt het VICON-systeem de beste oplossing door zijn gebruikersvriendelijkheid en

snel te gebruiken opstelling.

SUMMARY

Initially an impression of the field of motion-analysis was obtained using a

literary research. Extra attention was paid to the relevance of the different measu

ring methods to rehabilitation practice. The following research was restricted to

opto-electronic motion-analysis-systems. By way of a comparative study and structu

red interviews with involved persons the theoretical and practical characteristics of

these systems were recorded. A written questionnaire was employed to gather data

and complementary interviews from independent rehabilitation centers for the

drawing up of criteria with which the named systems must comply. Finally, these

criteria and characteristics of the measuring systems were compared against each

other. The study showed that currently, none of the opto-electronic measuring

systems complied optimum with the requirements, that were drawn up by the reha

bilitation establishIl.l,:nt. If a choice must be made regardless, then the VICON

system would be the desired because of its readiness and userfriendliness.
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ALGEMENE INIEIDING

Vrijwel ieder mens bezit de mogelijkheid tot lopeno Lopen is ieders persoonlij

ke manier van voortbewegen, tot uitdrukking komend in een individueellooppatroon.

In deze grote variatie van persoonlijke manieren van lopen valt echter weI een

grondpatroon te herkeooen dat universeel aanwezig is.

Het zal van de beoogde toepassingen afhangen of men voornamelijk in de

variaties hierop of in het grondpatroon zelf gelnteresseerd is. Zo bestaat er in de

sport vooral aandacht voor individuele verschillen die informatie opleveren voor

trainingen, prestatieverhoging en blessurepreventie. In de revalidatie daarentegen is

men gelnteresseerd in afwijkende looppatronen in vergelijking met looppatronen die

als normaal beschouwd kunnen worden. Looppatroonanalyse kan dan dienen als hulp

bij diagnostiek en therapie-evaluatie. Het lijkt dus voor allerlei toepassingen in

uiteenlopende disciplines nuttig looppatronen in maat en getal te kuooen beschrij

Yen, analyseren (nagaan van het hoe en waarom van bewegingen) en voorspellen

(door simulatie met modellen).

In de afgelopen tientallen jaren is grote vooruitgang geboekt bij de ontwikke

ling van systemen om looppatronen in maat en getal te kunnen vastleggen [Mitchel

son 1975, Cooper en Glasgow 1976, Winter 1979, Berme 1980, Forrester 1982, Wol

tring 1985, Woltring 1986, NSF 1986]. In het wetenschappelijk onderzoek worden

deze systemen voor bewegingsanalyse veel gebruikt, o.a. in onderzoek naar functie

van houdings- en bewegingsapparaat en het belang van afwijkingen en het verbete

ren van deze afwijkingen door orthesen en prothesen t.b.v. verbetering van de

functionaliteit. Vit de literatuur [Smits et al. 1980, Winter 1980, Mena et al. 1981,

Forrester 1982, Gage 1984, Saleh en Murdoch 1985] blijkt dat meer en meer het

belang wordt ingezien van de ontwikkeling van meetapparatuur en meetprotocollen

voor bewegingsanalyse. De apparatuur moet toegankeljjk zijn voor klinische toepas

sing in de revalidatiepraktijk. Hierbij wordt vooral het belang van looppatroonanaly-

se onderstreept. Bij de meetmethoden dienen overeenkomstige grootheden gehanteerd

te worden als in het wetenschappelijk onderzoek teneinde de resultaten onderling te

kunnen vergeUjken.

Tegen de achtergrond van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van

bewegingsanalyse kwam uit de vraagstelling vanuit T.V.E. en de contacten met

revalidatiecentrum Breda de volgende probleemstelling naar voren :

Welke opto-electronische bewegingsanalyse-systemen bestaan er en zijn ze

geschikt voor toepassing in de revalidatie-praktijk?

- 1 -



Met opto-electronische systemen worden die systemen bedoeld die optisch

verkregen beelden ornzetten in een electrisch signaal en met bewegingsanalyse wordt

een methode bedoeld voor het objectief vastleggen van bewegingen van proefperso

nen en deze bewegingen op kwantitatieve en/of kwalitatieve wijze beschrijven.

Om op de uitgebreide probleemstelling een goed onderbouwd antwoord te

kunnen geven is de probleemstelling opgedeeld in vier deelprobleemstellingen :

1. Welke meetparameters worden gebruikt voor looppatroonanalyse?

2. Welke meetapparatuur staat daarvoor ter beschikking?

3. Welke opto-electronische meetsystemen staan ter beschikking?

4. Wat zijn de eisen vanuit de revalidatiepraktijk te stellen aan meetapparatuur?

Aan de hand van literatuur-onderzoek wordt in hoofdstuk 1 een antwoord

gegeven op de eerste deelprobleemstelling om te komen tot grootheden die relevante

informatie voor looptraining in de revalidatie kunnen opleveren. In hoofdstuk 2

wordt een overzicht gegeven van de op dit moment beschikbare meetapparatuur.

Deze twee hoofdstukken dienen ter introductie van het probleem-gebied en vergro

ting van de kennis rond mogelijkheden van bewegingsanalyse.

In hoofdstuk 3 is een inventarisatie gemaakt van opto-electronische systemen

en hun eigenschappen met gegevens uit voorhanden zijnde literatuur [Capozzo 1985,

Woltring 1985, Woltring 1986], gesprekken met deskundigen en analyse van door

leveranciers toegestuurde productinformatie.

In hoofdstuk 4 worden de resultaten van een schriftelijke enquete en gesprek

ken met deskundigen uiteengezet als antwoord op deelprobleemstelling 4.

- In hoofdstuk 5 worden de gegevens uit hoofdstuk 3 en 4 vergeleken om tot

een uitspraak te komen over de geschiktheid van opto-electronische systemen voor

het meten in de revalidatie-praktijk.

In hoofdstuk 6 tenslotte voIgt een aantal conclusies en aanbevelingen.

Dit verslag beoogt een eerste aanzet te geven tot de verkenning van het

probleemgebied. Het betreft een kwalitatieve benadering om tot een beeld te komen

van de stand van zaken op dit moment rond de recente ontwikkelingen op het

gebied van opto-electronische bewegings-analyse-systemen. Hiervoor zijn de metho

den van literatuuronderzoek, vergelijkend warenonderzoek, gestructureerde inter

views en schriftelijke enquete gebruikt.

- 2 -
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Doelstellingen van het onderzoek zijn :

Als inleiding een overzicht geven van het hele gebied van bewegingsanalyse.

Tot een zo volledig mogelijke opsomming van opto-electronische systemen

komen omdat deze in de literatuur nog niet voorhanden is.

De inventarisatie bezien tegen de achtergrond van de revalidatiepraktijk om

meer inzicht te krijgen in toepassingsgebieden van deze geavanceerde appara

tuUf.

Dit alles dient in een vorm gegoten te worden die goed leesbaar is voor zowel

bewegingswetenschappers als deskundigen uit de revalidatie.

- 3 -
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1 MEETPARAMETERS VOOR LOOPPAlROONANALYSE

1.11NLEIDING

De grootheden waarmee looppatronen in maat en getal worden vastgelegd

kunnen worden ingedeeld in :

A Grootheden die specifiek zijn voor het lopen (het gaan) in §1.2 [Rozendal

1983].

B. Algemene grootheden die ook voor andere toepassingen gebruikt worden

in §1.3 [Winter 1979].

C. Aanvullende metingen zoals fysiologische metingen en EMG-metingen in

§1.4.

De specifieke grootheden worden ingedeeld in elementaire stapgrootheden

en staptijdfactoren, hier beschreven voor het lopeno Daarnaast worden algeme-

ne grootheden zoals verplaatsingen, snelheden, hoekveranderingen, momenten en

krachten gebruikt om bewegingen te kunnen vastleggen. Voor interpretatie van

deze meetgegevens zijn ook anthropometrische, EMG en fysiologische metingen

nodig.

Hieronder wordt een overzicht van de meest gebruikte grootheden gege

Yen. De relevantie van deze grootheden voor de revalidatie komt hierbij ook

aan bod. De meetinstrumenten komen in het volgende hoofdstuk aan de orde.

1.2 SPECIFIEKE GROOTIlEDEN

1.2.1 ELEMENTAIRE STAPGROOTIlEDEN

De staplengte voor het linkerbeen (notatie SL) is de afstand, gemeten in

looprichting, tussen achterzijde van de linkerhiel en achterzijde van de rech

terhiel op dat tijdstip in de gangcyclus dat beide voeten de grond raken en de

linkervoet voor staat.

De gemiddelde staplengte (Sg of Sgem) is de gemiddelde waarde van de

staplengten SL en SR.

De stapfrequentie is het aantal stappen per tijdseenheid (n).

- 4 -



Vit de verhouding tussen de linker- en rechterstaplengte kan de geome

trische symmetriefactor afgeleid worden die betrekking heeft op de geome

trische symmetrie van de gang : ~s = SL/SR. Deze bedraagt in het ideale geval

1.00. Ook de verhouding R = Sg/n blijkt karakteristiek voor een looppatroon.

Deze verhouding verschilt bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen.

1.2.2 STAPTIJDFAcroREN

Staptijdfactoren geven een indruk van het verloop van het gangproces in

de tijd.

De gemiddelde gangsnelheid is de weg die het lichaamszwaartepunt in een

bepaalde tijd in voorwaartse horizontale richting aflegt (notatie : Vgem ofvg)'

De standtijd (C en D, zie fig. 1) van het linker- resp. rechterbeen (TL en

TR) is de tijd die verloopt tussen het tijdstip dat de hiel de grond raakt en

het tijdstip dat de tenen de grond verlaten [Rozendal 1983].

toopr Icht I ng •

""" I ~CO""~
I 'A Bi --;:I
~ c ~ IE

t- 0 • i

h------'

-
Fig. 1: Staptijdfactoren bij een symmetrische gang [Rozendal 1983].

De slingertijd (A en B zie fig. 1) van het linker- resp. rechterbeen (tL en

tR) is de tijd die verloopt tussen het tijdstip dat de tenen de grond verlaten

en het tijdstip dat de hiel de grond raakt.

De bipedale contacttijd (TRL en TLR) bij overgang van rechter- op

linkerbeen (E) en omgekeerd is de tijd dat beide voeten contact maken met de

bodem.

De staptijd (F) is de tijd die verloopt tussen het tijdstip dat de rechter

hiel contact maakt met de grond en het daaropvolgend hielcontact van de

linkervoet en omgekeerd ('tLR en'tRL).

De gemiddelde staptijd ('t"gem of'tg) is de gemiddelde waarde van de

staptijden't'LR en !'['RL.

De schredetijd ('t'L en '!"R) is de tijd die verloopt tussen twee opvolgende

- 5 -
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hielcontacten (G) van dezelfde voet.

Vit de verhouding tussen de staptijden "LR en "t"RL kan een tijdsymme

trie-factor afgeleid worden : ~t =~LR/'tRL. In het ideale geval bedraagt deze

1.00. Bij pathologische gangbeelden komen grote afwijkingen van ~t voor. De

verhouding tussen de slingertijd en de standtijd van het linker- resp. rechter

been wordt als voIgt gedefinieerd :

Vergelijking van £R en £L geeft informatie over de tijdsymmetrie van

de gang. £L en tR kunnen sterke verschillen vertonen bij pathologische gang

beelden.

Met behulp van de stapgrootheden en staptijdfactoren kan het looppatroon

als proces worden beschreven. Elementaire stapgrootheden die eenvoudige

kenmerken van het gangproces vormen zijn met eenvoudige middelen (zie §

2.2) te meten en geven duidelijke informatie over pathologische gangbeelden

[Saleh en Murdoch 1985]. Door individuele waarden te vergelijken met nor

maalwaarden van grote groepen personen kan een indruk verkregen worden van

de afwijkingen in het looppatroon. Dit wordt nog verhoogd door gebruik te

maken van staptijdfactoren. De andere gemeten grootheden kunnen in hun

verloop in de tijd betrokken worden op het staptijdenpatroon van de gang.

Vergelijking van pre- en postoperatieve metingen kan als evaluatie dienen voor

therapie-resultaten [Wall en Hutton 1976].

13 ALGEMENE GROOTIIEDEN

13.1 KINEMATISCHE GROOTIIEDEN

Kinematische grootheden beschrijven de beweging onafhankelijk van de

krachten die de beweging veroorzaken. Men wil informatie verkrijgen over de

geometrische plaats van de lichaamsdelen, vooral hoofd, romp en benen, in

relatie tot de tijd. De plaats van de lichaamsdelen kan bepaald worden Lo.v.

een referentiepunt op het lichaam (bijv. het lichaamszwaartepunt) of Lo.v. een

extern referentiekader.

Vit het plaats-tijddiagram (bijv. een stickdiagram : 2-dimensionale repre

sentatie van de beweging, fig. 2) kunnen ook gegevens over de momentane

voorwaartse verplaatsing van het lichaamszwaartepunt afgelezen worden evenals

bewegingsdetails die door louter subjectieve observatie over het hoofd gezien

- 6 -



kunnen worden. Daarnaast kunnen de waarden van de hoeken tussen de Ii

chaamsdelen uit het stickdiagram afgelezen worden. Vit de verkregen plaats

tijd (hoek-tijd) diagrammen kunnen grootheden als snelheid en versnelling

(hoeksnelheid, hoekversnelling) afgeleid worden.

A A

~----------------- ------~----

\ \\", / I \\\,\,
, 6 7 8

Fig. 2: Stickdiagram v.d. benen, lijn A geeft baan van bet bekken aan, de

nummering is in de loopricbting [Rozendal 1983].

A

-
De volledige beschrijving van een bewegend object [Winter 1979] in de

ruimte komt neer op positie (x, y en z) en hoek (~XY' ~z en ~zx) als functie

van de tijd. Snelheid (x, yen z) en versnelling (x, yen z), hoeksnelheid ~xy,

wyz enwzx) en hoekversnelling (oc.xy,oc.yz enoezx) kunnen van de eerste 6

parameters worden afgeleid.

Er bestaan ook mogeIijkbeden om deze (hoek)snelheden en (hoek)versnel

Iingen rechtstreeks te meten. Dit heeft als voordeel dat evt. ruis in het meet

signaal niet versterkt wordt en geen cijferverlies optreedt door numerieke

differentiatie-technieken.

Het is belangrijk vooraf te besIissen welke grootheden direct gemeten

moeten worden en welke achteraf berekend kunnen worden. Ook dient aandacht

besteed te worden aan de keuze van het coordinatensysteem. Meestal wordt

gekozen voor de verticale richting Y, de voortgangsrichting X en de zijwaartse

richting Z (fig. 3). In tabel 1 staan de keuzemogelijkheden op een rijtje

[Mitchelson 1975].

- 7 -



)'

-

z

-

Fig. 3: CoOrdinaten-systeem x-y-z [Winter 1979].

bewegings- coordinaat- cartesisch 1D, 2D, 3D

parameters systeem polair 1of2

vlakken

afgeleide positie x x

snelheid dx/dt
.
x

versnelling dv/dt x
da/dt x

Tabel 1: Keuzemogelijkheden bij te meten grootbeden.

1.3.2 KlNETISCHE (DYNAMISCHE) GROO1HEDEN

Wanneer gekeken wordt naar de krachten die de oorzaak zijn van een

beweging spreekt men van kinetische grootheden. In de mechanica spreekt men

van dynamische grootheden. Bij het berekenen van krachten en belastingen zijn

zowel interne als externe krachten belangrijk.

Een betrouwbare methode om krachten in het lichaam, bijvoorbeeld tussen

twee botdelen in een gewricht, te meten is nog steeds niet ontwikkeld. De

enige vorm van krachtmeting die veel wordt toegepast is het meten van grond-

- 8 -



Fig. 4: Benodigde gegevens

voor krachtberekening in het

been [Kenedi 1980].

-

--

reactiekrachten op de voet. De horizontale krachten in x- en y-richting, de

verticale krachten en eventueel de momenten in het vlak van de meetplaat

worden gemeten. De grondreactiekracht is de resultante van aIle krachten die

op de delen van het lichaam werken en is afhankelijk van de bewegingen van

het hele lichaam. Meestal worden de krachten op het lichaam aan de hand van

deze grondreactiekrachten geschat m.b.v. van deelmassa's en deelzwaartepunten

van het lichaam. Hierbij worden anthropometrische metingen gebruikt.

In figuur 4 wordt een voorbeeld gegeven van de benodigde gegevens voor

krachtberekening. Via grondreactiekrachtmetingen worden gegevens verkregen

over FGx, FGy, FGz, MGx, MGy en MGz. De kracht op de knie kan berekend

worden. Hiervoor zijn volgens Kenedi [1980] uitgebreide berekeningen nodig

(berekening m.b.v. zwaartekrachtversnelling, deelmassa's, rotatiecentra en ver-

snellingen van het onderbeen). Om de resultaten op hun waarde te kunnen

schatten is de kwaliteit van de metingen

en het achterliggende model belangrijk. De

interpretatiewijze van de meetresultaten

hangt daarbij af van de probleemstelling

en beoogde doelen van het onderzoek. Om

een beweging zo goed mogelijk te kunnen

beschrijven is een combinatie van kineti

sche en kinematische biomechanische

grootheden in drie dimensies noodzakelijk.

De relatie tussen kracht en aangrijpings

punt van de kracht, uitgedrukt in moment,

levert meestal de meest bruikbare infor

matie voor interpretatie van symptomen

en de voorspeIling van de gevolgen van

een bepaald type behandeling [Whittle en

Jefferson 1985]. Het is daarbij weI nodig

de mate van "normale" variabiliteit voor

beide sexen en verschillende leeftijden en veranderingen, specifiek voor ver

schillende pathologische gangbeelden, ter beschikking te hebben.

1.4 AANVULLENDE METINGEN

1.4.1 AN1HROPOMETRIE

Om kinetische grootheden goed te kunnen schatten is inzicht nodig in de

verhoudingen van de verschillende lichaamssegmenten. Daarom zijn metingen
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van deelmassa's van lichaamssegmenten, massazwaartepunten van lichaamsdelen,

rotatiecentra etc. noodzakelijk om de nauwkeurigheid van de kinetische metin

gen te verhogen.

1.4.2 FYSIOLOGISCHE GROOTIIEDEN

Wanneer de mens arbeid verricht is extra energie nodig buiten de hoe

veelheid energie die nodig is om het basaalmetabolisme (mens in rusttoestand)

op een bepaald niveau te houden. De hoeveelheid opgenomen zuurstof kan als

maat dienen voor de hoeveelheid extra energie. Zo kan men het zuurstofver

bruik tijdens het staan aftrekken van het verbruik tijdens het lopen en bere

kenen hoeveel extra energie nodig was. Indirect kan het energieverbruik be

paald worden door hartslag (om meer zuurstof te kunnen vervoeren moet het

hart ook harder werken) en bloeddruk (door toegenomen werking van het hart)

te meten. Bepaling en interpretatie van energieverbruik kan nuttig zijn bij

vergelijking van looppatronen. Voortbeweging wordt doorgaans gerealiseerd met

zo min mogelijk arbeid. Maar bij sommige vormen van pathologisch gaan wordt

bij normale loopsnelheid abnormaal veel energie gebruikt. Nagegaan kan worden

of m.b.v. krukken of orthesen/prothesen een minder energie-eisende gang

bereikt kan worden zodat de patient niet zo snel vermoeid raakt.

1.43 ELECfROMYOGRAFIE

De neurale controle van bewegingen kan bij pathologische gangbeelden

een grote rol spelen. Om de invloed op en het aandeel aan een beweging van

afzonderlijke spieren te kunnen interpreteren kan de EMG-meting uitkomst

bieden. De meting geeft informatie over welke spieractiviteit verantwoordelijk

is voor een bepaald moment of welke antagonist-activiteit plaatsvindt. Het

blijkt mogelijk om iets te zeggen over de mate van efficientie waarmee een

spier kracht genereert en de balans tussen agonist-antagonist werking [Zilvold

1984]. Het verkregen signaal is afhankelijk van de electroden en is variabel in

de tijd. EMG-metingen worden gebruikt als indicator dat een groep spieren

functioneert en zijn niet betrouwbaar als maat voor de werkelijk ontwikkelde

spierkrachten. Een zekere vereenvoudiging van de anatomische complexiteit is

noodzakelijk.
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15SLOTOPMERKINGEN

Concluderend kan gesteld worden dat een analyse zinvolle informatie kan

opleveren maar men evenzo het belang van uitvoerige metingen niet moet

overschatten. Hoe complexer de analyse, hoe moeilijker de vertaling naar de

praktijk. Het is de bedoeling het looppatroon zo volledig mogelijk vast te

leggen, waarbij de geregistreerde parameters snel en eenvoudig te interpreteren

zijn. Daarbij moet de meting zo min mogelijk belastend zijn voor de patient.

Er zal naar een comprornis gezocht moeten worden om tot een algemeen te

aanvaarden meetmethode te komen. Daarbij is normonderzoek voor interpretatie

van gegevens nodig [Smits et al. 1980]. Aan de universiteit van Groningen

wordt in samenwerking met Academisch Ziekenhuis Groningen, afdeling Revali

datie, aan dit normonderzoek aandacht besteed. Normen worden bepaald door

bij grote groepen gezonde proefpersonen staptijdfactoren en elementaire stap

grootheden te meten [telefonisch contact met Halbertsma 1988].
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2 MEETfECHNIEKEN VOOR LOOPPAlROONANALYSE

2.1 INLEIDING

Aan de hand van de in hoofdstuk 1 opgenomen indeling van meetparame

ters wordt in dit hoofdstuk een globaal overzicht gegeven van bestaande

meettechnieken voor bewegingsanalyse.

In de revalidatie wordt tot nu toe vooral met beschrijvende technieken

gewerkt~waarbij hoogstens de verkregen gegevens vergeleken worden met

ervaringsfeiten. De analyse van meetgegevens en eventuele hieruit voortko

mende voorspellingen zijn~ door de vereiste technische kennis en omslachtige

meetprocedures~ (nog) te bewerkelijk voor de revalidatiepraktijk. Veelal trekt

men conclusies rond therapie-evaluatie en diagnose m.b.v. (subjectieve) ob

servaties. De waarde van deze conclusies is in grote mate afhankelijk van de

individuele kennis en ervaring van arts en fysiotherapeut. Accurate metingen

kunnen bijdragen tot objectievere interpretatie van looppatronen [Saleh en

Murdoch 1985].

In de onderzoekssituatie daarentegen is meer tijd en geld beschikbaar

voor aanschaf en operationalisering van meetapparatuur. In de literatuur wordt

de beschreven apparatuur dan ook meestal in de laboratoriumsituatie toegepast.

22 SPECIFIEKE GROOTIIEDEN

De gemiddelde gangsnelheid wordt berekend m.b.v. stopwatch of start- en

finishsignaal (fotoelectrische eel). Door het aantal stappen op een bekende

afstand te tellen kunnen stapfrequentie (n) en gemiddelde staplengte worden

berekend mits de snelheid bekend is. Staplengte kan eenvoudiger gemeten

worden wanneer de proefpersoon voetafdrukken achterlaat in bijv. magnesium

oxide. Bij pathologische gangbeelden is dit een waardevolle methode, omdat ook

de breedte van het gangspoor en de afwijkende stand van de voeten kan

worden bepaald. Nadelen van deze methoden zijn dat de grootheden pas na

berekening beschikbaar zjjn en veel ruimte nodig is voor de metingen. Men

gebruikt ook weI electronische meetapparatuur waarbij ofwel een meetwagen

meerijdt met de lopende proefpersoon (fig. 5, Rozendal 1983) of een meetap

paraat opgesteld staat naast de loopband.

Law [1987] beschrijft een relatief goedkoop systeem om specifieke groot

heden te meten. De inforrnatie over de momentane snelheid wordt verkregen

door de tijdsduur te meten van de passage van gaatjes in strookjes papier die

aan de voeten zijn bevestigd (fig. 6) en langs optische lezers worden geleid.
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Staplengte, staptijd, bipedale tijd, gemiddelde snelheid en maximale snelheid

worden berekend uit de gegevens over de snelheid van de voet. Wanneer de

voet de grond raakt is de snelheid gelijk aan O. Voordelen van het systeem

zijn : goedkoop, geen speciaal schoeisel of loopband nodig, resultaten snel

beschikbaar en mobiele apparatuur.

latstal"ld Ils
plaat,puls

Fig. 5: Meetwagen voor directe

meting van snelheid, schredetijd

en staplengten. De meetwagen rijdt

met de lopende proefpersoon mee.

Fig. 6: Meetapparatuur voor afstand/tijd

variabe1en m.b.v. stroken papier en op

tische lezers [Law 1987].

Fig. 7: Loopmat met netwerk

van draden en schakelaars

voor meting van tijd/af

stands-variabelen [Crouse et

al.1987].

-

Staptijdfactoren kunnen gemeten worden door het openen en sluiten van

een electrisch circuit te registreren, veroorzaakt door het contact dat de

voeten met de grond maken. Schoenzolen en loopbaan zijn voorzien van gelei

dend materiaal (fig. 7) of de loopbaan bestaat uit een netwerk van draden met

weerstanden [Wall en Hutton 1976, Crouse et al. 1987]. Drukopnemers onder de

schoenen en het tegelijkertijd registreren van tijdfactoren kunnen dezelfde

informatie opleveren. Specifieke grootheden kunnen ook bepaald worden met

behulp van beeldmateriaal. Foto- en filmopnamen voldoen bij nauwkeurige

detailopnamen om staptijdfactoren af te leiden.

. Geavanceerde opto-electronische systemen, die

beelden (semi-)automatisch kunnen analyseren

en parameters kunnen berekenen voldoen beter

omdat de tijd die nodig is voor bewerking van

de meetgegevens aanzienlijk wordt verkort.

Deze systemen werken met video-opnamen,

fotodioden-opnamen of speciaal ont-

wikkelde opname-apparatuur. De vastgestelde

opname snelheid van 50 of 60 Hz kan problemen

opleveren bij snelle bewegingen. Voor dit doel

zijn snelbeeldcamera's ontwikkeld. De systemen

nemen beelden op en daarmee de posities van
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op het lichaam geplakte markers, die in dit beeld veel helderder weergegeven

worden dan de rest van de omgeving. In hoofdstuk 3 worden deze systemen

uitgebreid besproken.

23 ALGEMENE GROOTIIEDEN

23.1 KINEMATISCHE GROOTIIEDEN

Een veel gebruikte methode voor hoekmeting is de goniometrie. Men

monteert hiertoe een draaibare variabele weerstand (potentiometer) ter hoogte

van de as van een gewricht (fig. 8). De electrische weerstand varieert met de

hoek. Er wordt een constante spanning E (fig. 9) op de potentiometer aange

sloten en de loper takt daar een gedeelte (V) van af dat evenredig is met de

stand vande loper en dus met de stand van het gewricht (0).

V

Fig. 8: Montage goniometer

[Winter 1979].

Fig. 9: Werking goniometer

[Winter 1979].

De voordelen van goniometers zijn: - goedkoop

- meetsignaal is direct beschikbaar.

De nadelen zijn: - aanbrengen vergt veel tijd

- men meet relatieve hoeken (onbetrouwbaar)

- bewegingsbeperking van proefpersoon

- cumulatie van meetfouten

Bij de metingen gaat men ten onrechte uit van een beweging in een gewricht

om een as die t.o.v. het skelet niet beweeglijk is. Door de vorm van de ge

wrichtsvlakken is een beweging zeer complex en geen eenvoudige beweging

rond een enkelvoudige as. Ook kan cumulatie van meetfouten optreden wanneer
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de hele bewegingsketen m.b.v. goniometers wordt gemeten. Bij opto-electroni

sche systemen wordt de bewegingsketen in een keer gemeten en treedt deze

cumulatie niet op.

Vit het verkregen hoek-tijddiagram kunnen hoeksnelheid en hoekversnel

ling berekend worden. De nauwkeurigheid van de metingen laat echter meestal

niet toe dat tweemaal gedifferentieerd wordt, hetzij wiskundige technieken

danwel filtering worden toegepast.

Snelheden en versnellingen worden vaak indirect berekend aan de hand

van positie-tijd-diagrammen, verkregen met fotografische opnamen. In de tijd

worden opeenvolgende foto's ("multiple exposure") gemaakt, door met een

roterende sluiter op een negatief op achtereenvolgende tijdstippen sterk ver

lichte delen van het lichaam vast te leggen of de beweging met tussenpozen te

belichten (fig. 10).

Fig. 10: Multiple Exposure beeld van anderbalve stap tijdens het lopen, de

proefpersoon draagt zwarte Ideren en reflecterende tape op de benen.

Het resultaat is meestal een stickdiagram. Ook 16 mm snelbeeld-filmop

namen worden hiervoor gebruikt. De filmcamera kan loodrecht op de looprich

ting worden opgesteld. Met spiegels of 1 of 2 extra camera's kan de beweging

in meerdere vlakken worden vastgelegd. Voordelen van filmopnamen zijn de

eenvoudige markeringspunten, de mobiele en flexibele opstelling en de relatief

goedkope apparatuur. Nadelen zijn het dure materiaal (ontwikkelkosten) en niet

direct de beschikking over de resultaten. De genoemde methoden zijn daarnaast

nogal bewerkelijk omdat beeldje voor beeldje handmatig geanalyseerd moet

worden. Voor deze toepassing zijn de eerder genoemde opto-electronische

systemen zeer geschikt, daar bij deze systemen de beelden al in de vorm van

een electrisch signaal worden opgenomen en markerdetectie aanzienlijk eenvou

diger is. Voor patientgerichte toepassingen voldoet de video-opname, voor
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wetenschappelijk onderzoek heeft men vaak de behoefte aan snelbeeld-film of

-video [Woodle 1986].

Een invasieve methode is het aanbrengen van markers in de buitenlaag

van het bot (fig. 11) om huidverschuivingen onder invloed van bewegingen te

voorkomen. De beweging wordt met gewone camera's opgenomen [Lafortune en

Cavanagh 1985}. De bewegingen van de afzonderlijke botdelen kunnen op deze

manier nauwkeuriger geschat worden. Hiervoor wordt ook de methode van

opeenvolgende rontgenopnamen gebruikt.

Accelerometers [Winter 1979] kunnen versnellingen rechtstreeks meten.

Meestal zijn het opnemers die de reactiekrachten meten van een versnelling. In

de accelerometer zit een kleine massa die mee versnelt met het lichaam waarop

de opnemer is bevestigd. De traagheids-kracht die daarvoor nodig is uit zich

als een reactiekracht waar de massa aan het 'huis' van de opnemer zit. De

kracht wordt op deze plaats gemeten. Dit produceert een spanning V die een

maat is voor de versnelling. AIleen de component van de versnelling loodrecht

op de opnemer wordt gemeten (fig. 12 an). Voor een volledige beschrijving van

de versnelling zijn dus drie accelerometers in drie richtingen nodig.

De kosten kunnen bij een groot aantal meters hoog oplopen en de meters

kunnen de beweging ten gevolge van bedrading ernstig beperken. Voor meting

van hoekversnellingen bij rotaties zijn hoekversnellingsmeters beschikbaar.

at
a

--
E

V
an

-

Fig. 11: Intracortica.le markers

[Lafortune & Cavanagh 1985].

Fig. 12: Werking accelerometer

[Winter 1979].
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Shroff et al. [1976] en Thomett en Langner [1986] beschrijven bewegings

registratie met een acoustisch systeem. Op het bewegende deel wordt een

geluidsbron aangebracht en het geproduceerde geluid wordt opgevangen met

microfoons. Door afstandsberekening m.b.v. de uitgezonden en terug ontvangen

geluidsgolf kunnen positie en snelheid van het bewegende deel herleid worden.

Een van de laatste ontwikkelingen is het 3-space-systeem dat 3D-positie- en

hoek-metingen kan verrichten. Het systeem werkt met 3 onafhankelijke elec

tromagnetische velden (x,y en z). De op het bewegende deel geplaatste sensor

meet de sterkte van de magnetische velden en hieruit worden de coordinaten

van de sensor berekend, met als referentie de bron die ook de velden creert

[Raab et al. 1979, Bak 1986].

232 KINEllSCHE (DYNAMISCHE) GROOTHEDEN

Exteme krachten kunnen worden gemeten met krachtopnemers. Deze

opnemers geven een electrisch signaal evenredig met de uitgeoefende kracht.

Om krachten in 2 of meer richtingen te kunnen meten zijn 2- of 3-richtings

krachtopnemers nodig.
y

F

Fig. 13: Krachtenplatvorm met vier

hoekopnemers [Winter 1979].

Krachtenplatvorm met centrale

pilaar [Winter 1979].

Indirecte krachtmeting kan plaatsvinden door meting van bijvoorbeeld

voetreactiekrachten. Met behulp van een krachtenplatvorm worden krachten in

3 richtingen, het aangrijpingspunt van de resultante en momenten gemeten

(Kistler-platvorm). Op de hoekpunten van de meetplaat bevinden zich p'iezo

electrische opnemers voor horizontale krachten in x- en y-richting en voor

verticale krachten. Soms zit de plaat verzonken in de vloer van een loopbaan

zodat de proefpersoon niet weet waar de plaat zit. Er bestaan ook krachten

platvormen met een centrale pilaar (fig. 13) waarbij ook de momenten berekend

worden.
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Wilson et aI. [1979] en Jaeger et al. [1986] beschrijven een systeem dat

metingen van een krachtenplatvorm combineert met foto's. Op de foto's wordt

de voetreactiekracht als krachtenlijn geprojecteerd. Zo zijn per tijdstip de

krachtenlijn en de lichaamshouding van de proefpersoon bekend.

Bij sommige looppatronen zal het onmogelijk zijn de proefpersoon een

representatieve stap op de plaat te laten doen. Daarom wordt het meten van

drukken en/of krachten m.b.v. drukopnemers onder de voet steeds meer toege

past [Zilvold 1984, Ranu 1985]. Op dit moment zijn dit soort systemen commer

cieel beschikbaar [Lega, Infotronic] waarbij ook verwerkingssoftwaregeleverd

wordt en de resultaten direct op het computerscherm gevisualiseerd kunnen

worden.

Opgemerkt moet worden dat de uitwendige krachten die gemeten worden

het resultaat zijn van een gecoordineerde actie van deelsegmenten. Zonder de

bewegingen van deze deelsegmenten bij de interpretatie van het gemetene te

betrekken is interpretatie nogal speculatief. Daarom lijkt het tegelijkertijd

registreren van krachten en bewegingen lijkt zeer zinvol, waarbij synchronisa

tie van beide tijdschalen noodzakelijk is.

Vaak wordt speciale apparatuur ontwikkeld voor specifieke toepassingen,

meestal gebaseerd op rekgevoelige weerstanden die op het te belasten materiaal

worden geplakt. Drukgevoelige opnemers in de prothese-koker bijvoorbeeld en

telemetrische data-opname heffen de gebondenheid aan de laboratoriumsituatie

grotendeels op.

Met dynamometers (krachtopnemers) kunnen belangrijke variabelen bepaald

worden die verband hebben met krachtontwikkeling, tijdsfunctie van kracht,

snelheid, arbeid en vermogen.

2.4 AANVUU.ENDE METINGEN

2.4.1 AN1HROPOMETRIE

In dit verband is berekening van deelzwaartepunten het belangrijkste.

Daarvoor worden lengten van delen van ledematen en deelmassa's gebruikt. Met

behulp van anatomische herkenningspunten kunnen deellengten geschat worden

in relatie tot de lichaamslengte. De massa van ieder segment wordt uitgedrukt

als een percentage van het totale lichaamsgewicht. Deelzwaartepunten worden

aan de hand van lichaamsgewicht, afmetingen en dichtheids-tabellen geschat, en

geverifieerd met metingen aan dode lichamen. Bij bewegende lichamen verplaat-
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sen deze deelzwaartepunten zich voortdurend. Ten bate van nauwkeurige bere

keningen is berekening van deelzwaartepunten na ieder tijdsinterval belangrijk.

Veelal worden tabel-waarden gebruikt in plaats van directe berekeningen omdat

deze laatsten nauwelijks bijdragen tot verbetering van de waarden.

2.42 FYSIOLOGISCHE GROOlHEDEN

In de revalidatiepraktijk vermjjdt men zoveel mogelijk invasieve meet

methoden. Hartfrequentie kan bijvoorbeeld bepaald worden uit electrische

signalen die het hart bij elke slag produceert en op de huid afgeleid kunnen

worden (EeG). Een minder betrouwbare maar veel gebruikte methode is het

opnemen van de slaggolf bij vlak onder de huid gelegen arterIen.

Zuurstofverbruik kan bepaald worden door uitgeademde lucht op te vangen

in zgn. Douglas-zakken, waarna de samenstelling geanalyseerd wordt. Ook

directe analyse is mogelijk via het gebruik van een mondstuk dat zowel in

geademde als uitgeademde lucht geleidt naar een analyse-apparaat.

Bloeddrukmeting vindt plaats door een manchet rond de arm tot hoge

druk op te pompen zodat de arterIen afgesloten worden. Door de druk in het

manchet langzaam te verminderen wordt het punt bereikt dat bloed doorsijpelt.

Dit is te horen m.b.v. een stethoscoop. Dit noemt men de bovendruk. Wanneer

de bloedstroom constant is heeft men te maken met de onderdruk.

Meting van fysiologische grootheden wordt echter nauwelijks gebruikt in

het kader van therapie-evaluatie, prothese-aanpassingen of als hulp bij keuze

van behandeling. Alleen bij uitgebreide metingen, veelal in wetenschappelijk

onderzoek, wordt deze methode gebruikt.

2.4.3 ELECIROMYOGRAFIE

De electrische verschijnselen bij een spiercontractie worden via de elec

troden geregistreerd en door een versterker gevoerd om een registreerbaar

signaal te produceren.

De EMG-meting geeft informatie over de mate waarin een spier geacti

veerd wordt. Bij statische spiercontractie kan het een benadering geven over

de kracht van de betreffende spier, bij dynamische contracties geeft het EMG

informatie over wat groepen spieren tesamen leveren. Er kan gebruik worden

gemaakt van oppervlakte myografie met electroden op de huid, of draad- of

naaldelectroden die in de spier worden gestoken. Volgens Hermens [1985] is

oppervlakte EMG-meting een uitstekend stuk gereedschap ter objectivering van

het revalidatieproces. Het gebruik is niet invasief en kwantificering van spier-
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werking is mogelijk in de vorm van de efficientie waarmee een spier kracht

genereert en de maximale activiteit van een spier.

In tabel2 (pag. 21) worden voor- en nadelen op een rijtje gezet. Hoe

zwaar bepaalde eigenschappen wegen is afhankelijk van de beoogde toepas

singen.

25 SLOmPMERKINGEN

Van algemeen aanvaarde meetmethoden is in de klinische praktijk nog

geen sprake. De optimale meetapparatuur zou moeten bestaan uit opto-electro

nische apparatuur voor het opnemen van beelden, gecombineerd met krachten

platvorm en EMG-meetapparatuur. Hiermee kunnen 3D-posities gemeten worden,

afhankelijk van de tijd, waaruit snelheids- en versnellingswaarden af te leiden

zijn, ook voor hoeken. Uitbreiding met kinetische data en EMG-data levert de

meest volledige beschrijving van een looppatroon op. De opto-electronische

systemen worden in hoofdstuk 3 besproken (een voorbeeld van een systeem in

onderstaande figuur 14).

EJ

statief

"videocamera

EJ
computercontrole

:.ii~'i"i'i'j'i'ftm

proefpersoon

printer of plotter

~~il:::=::;::::;::;::~9=loopband ==-'1

Fig. 14: Opstelling opto-electronisch systeem (EMG en krachtenplatvorm met

aanwezig).
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resultaten omzetten vergt veel omzetten vergt veel

tijd tijd

nudelen bewegings-range bewegings-range donkere kamer no- extra verlichting extra verlichting
(behalve bij tele- (behalve bij tele- dig, uitgebreide nodig, bepaalde nodig, opnametijd
metrische signaal- metrische signaal- verwerkinggstijd, vaardigheid nodig, beperkt
verwerking) en verwerking) en uitsluitend voor uitgebreide ver-
-snelheid beperkt -snelheid beperkt opname met lage werkingstijd

jrequentie

voordelen relatiejgoedkoop, meting zonder reje- heel nauwkeurig, heel nauwkeurig digitalisering van
direct beschikbaar rentie, beproejd meetprin- beelden lang niet zo
meetsingaal beproejd meetprincipe cipe bewerkelijk



3 LOOPPATROONANALYSE m.b.v. OYfO-EIECIRONISCHE SYSTEMEN

3.1 INlEIDING

Voor registratie van bewegingen van romp en extremiteiten kan gebruik

worden gemaakt van afbeeldende technieken. Via opeenvolgende projecties

wordt een reeks beelden verkregen van het bewegende object. Bij deze afbeel

ding gaat een dimensie verloren; het driedimensionale object wordt op een

tweedimensionaal assenstelsel afgebeeld. M.b.v. een tweede camera is het moge

lijk hieruit weer een 3D-beeld te reconstrueren. Belangrijke begrippen die bij

beeldverwerking gebruikt worden, worden hieronder uitgelegd aan de hand van

zwart-wit-beelden.

3.1.1 BEEID

Onder een beeld wordt verstaan een verzameling punten in een plat vlak

waarvan helderheid en kleur (grijswaarde bij zwart-wit afbeeldingen) van punt

tot punt kunnen verschillen [Gerbrands 1985]. Om een goed beeld te krijgen is

sterk contrast en een hoge resolutie nodig.

Contrast wordt bepaald door helderheids- en/of kleurverschillen. Bij sterk

contrast onderscheiden delen van de afbeelding zich duidelijk van andere delen.

Wanneer de afbeelding door een lijnenraster in kleine subafdelingen verdeeld

zou worden, bereikt men het punt waarop binnen een subafdeling geen contrast

meer aanwezig is. Dit kleine oppervlakje, waarbinnen het beeld egaal is, noemt

men een pixel (beeldpunt). Hoe kleiner de afmetingen van de pixels in een

afbeelding zijn en hoe groter het aantal pixels per oppervlakte-eenheid, hoe

scherper en detailrijker deze afbeelding is (zie fig. 15). De afmetingen van de

pixels worden hoofdzakelijk door resolutie en temporele en spatiele ruis be

paald.

Fig. 15: Effecten van vermindering van het aantal pixels [Gonzalez 1977].
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Er is sprake van temporele ruis wanneer de luminantie van elke pixel

verandert als funetie van de tijd, stochastisch en onafhankelijk van het beeld

dat uitgezonden wordt. Men spreekt van spatiele ruis als ten gevolge van

bijvoorbeeld vervorming van een afbeelding tussen de pixels stochastische

zwartingsverschillen te zien zijn, die geen relatie vertonen met structuren in

het afgebeelde voorwerp. Ook geometrische instabiliteit van de camera kan

voor spatiele ruis zorgen.

Resolutie (spatiele), ook weI oplossend of scheidend vermogen genoemd, is

een maat voor het kleinste te onderscheiden beelddetail. Deze beeldresolutie

wordt uitgedrukt in het aantal beeldpunten waaruit de opnemer is opgebouwd

(bv. 50OxlOOO pixels). Daarnaast kan de term resolutie ook voor de meeton

nauwkeurigheid van de beeldopnemer gebruikt worden. Dit wordt genoteerd in

de vorm van bv. 1:2500 van het gezichtsveld van de beeldopnemer. Beide reso

luties zijn ondermeer afhankelijk van lenseigenschappen en het uitleesmecha

nisme van de beeldopnemer. Verder wordt in de vakliteratuur ook het begrip

temporele resolutie gehanteerd als maat voor de kleinste tijdstap die je kunt

meten. Dit wordt weergegeven door de frequentie, het aantal op te nemen

beelden per seconde.

3.12 DIGITAAL BEEID

In zwart-wit beelden heeft iedere pixel een bepaalde grijswaarde (helder

heid). AIle pixels samen vormen de zwart-wit-verdeling van het beeld. De

digitale representatie van het beeld wordt verkregen wanneer de helderheid per

pixel wordt opgeslagen als een getalswaarde. Het aantal grijswaarden in een

afbeelding bepaalt het aantal getalswaarden die de pixel kan aannemen. Het

aantal grijswaarden die een pixel kan aannemen is ook mede bepalend voor de

duidelijkheid van een beeld (zie fig. 16).

Fig. 16: Invioed van het aantal grijswaarden [Gonzalez 1977].
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Bij een beeld met 256 grijswaarden geeft het getal 255 de Ideur wit aan,

de getallen 254 tot en met 1 verschillende tinten grijs en getal 0 zwart (in

fig. 17 een voorbeeld). Een digitaal beeld is dus een kwantificering van een

beeld m.b.v. een matrix van getallen, opgebouwd uit rijen en kolommen van

binaire eenheden [Green 1983]. Het grote voordeel van digitalisering van af

beeldingen is dat daardoor gemakkelijk automatische bewerkingen van afbeel

dingen mogelijk zijn. Bovendien heeft de sterke groei van mogelijkheden met

computers ontwikkeling van digitale beeldverwerking mogelijk gemaakt.

kolommen >

.-- II
Fig. 17: Digitalisering van een beeld.

3.13 DIGITALE BEEIDVERWERKING

255 255 255 255

255 255 255 255

255 3 3 255

255 3 3 255

255 255 255 255

255 255 255 255

I
rijen

t

Ben digitaal beeldverwerkend systeem bevat drie hoofdelementen [Green

1983]:

1. BEELDOPNAME : Ornzetting van object in digitale representatie m.b.v.

speciaal ontwikkelde sensoren of digitalisering van

analoge data van film- en video-beelden.

2. BEELDVERWERKING: Verkregen beelden manipuleren met technische hulp

middelen, varierend van contrastverbetering voor

verbeterde beeldweergave tot ingewikkelde transfor

maties en berekeningen, evt. voor meer beelden

tegelijk, tot gewenst resultaat. Het doel van deze be

werkingen is een beter te interpreteren beeld en/of

datareductie d.m.v. selectie van beelden.

3. BEELDWEERGAVE : Manier van weergeven van beeld , die geschikt is

voor de menselijke waarnemer, de digitale informatie

wordt weer in analoge vorm omgezet (video/film).
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Bij beeldverwerking toegepast in bewegingsanalyse-systemen zijn buiten

deze drie elementen nog elementen als berekeningen aan bewegingen, het

analyseren van de opgenomen beelden en weergave van de resultaten belang

rijk. Bij de bewegingsanalysesystemen die in dit hoofdstuk worden besproken

wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van opto-electronische opnemers om

kenmerken van 'bewegende objecten' in kaart te brengen. Opto-electronische

opnemers, die gevoelig zijn voor licht en/of infrarode straling zetten beelden

om in een electrisch signaal. De digitalisering van de beelden gebeurt automa

tisch. Er wordt gebruik gemaakt van fotodioden, lijnsensoren, buiscamera's en

matrixcamera's. AIle systemen hebben gemeen dat het bewegende object wordt

geabstraheerd tot een stelsel van markeringspunten (fig. 18).

,,
I
I
I

~
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I,

•
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I

~\, \

i ,, ,
'" .

Fig. 18: Bewegend object weergegeven in de vonn van een stelsel markerings

punten.

Naast systemen, die met t.v.-achtige sensoren beelden opnemen, zoals

Vicon en Primas, bestaan er ook systemen die met speciaal ontwikkelde sen

soren werken zoals een Position Sensitive Device (Selspot) of een Optical

Scanning Device (Coda). Deze tweedeling tussen t.v.-achtige sensoren (§ 3.2)

en speciaal ontwikkelde sensoren (§ 3.3) wordt in dit hoofdstuk aangehouden.

Per systeem zullen het werkingsprincipe en de eigenschappen van het systeem

kort worden verklaard. De gegevens daarvoor zijn verkregen uit aangevraagde

productspecificaties van leveranciers cq. importeurs, tijdschriftartikelen en

handboeken en gestructureerde interviews (bijlage 1) van gebruikers en deskun

digen. Besproken worden de systemen die het complete scala (beeldopname,

beeldverwerking, beeldweergave, beeldanalyse en weergave van de resultaten)

voor bewegingsanalyse kunnen bieden, in § 3.2.4 en 3.2.5 worden enkele niet

complete systemen besproken die toch belangrijk kunnen zijn.

32 SYSlEMEN OP BASIS VAN 1V - VIDEO

Bij de afbeelding van bewegende objecten is het noodzakelijk in het

tijdsdomein te meten, terwijl bewegingsonscherpte voorkomen dient te worden.

Een snelle opeenvolging van stilstaande beelden wordt door het menselijk oog
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waargenomen als een bewegend beeld. Beeldopname geschiedt daarom door met

een bepaalde frequentie beelden achter elkaar op te nemen. Bij t.v.-camera's is

deze frequentie 25 volledige beelden per seconde om storingen met de frequen

tie van bet wisselspanningsnet zo gering mogelijk te kuooen houden. Deze

frequentie beeft als nadeel dat bet beeld 'flikkert' door eigenscbappen van bet

menselijk oog. Frequentieverboging van de beeldopname veroorzaakt ecbter

vergroting van de bandbreedte. Dit betekent dat er meer ruimte nodig is om de

beelden weg te scbrijven. Als oplossing verdeelt men het beeld in twee velden,

even en oneven veld genoemd [Grob 1964]. Eerst worden aIle lijnen van het

oneven veld afgetast. De lijnen van het even veld worden daarna tussen de

Hjnen van het oneven veld gescbreven. Het beeld van 625 lijnen (CCIR-stan

daard-Europa) wordt in twee velden van 312.5lijnen verdeeld. Lijn 1 wordt

opgevolgd door Hjn 314 (zie fig. 19). De verdeling van het beeld in twee

velden en bet tussenschrijven van een veld in bet andere veld noemt men

interliniering. Zo verkrijgt men een frequentie van 50 Hz (50 beelden per

seconde) zonder een vergroting van bet aantal bele beelden. De veldfrequentie

wordt twee maal zo groot als de beeldfrequentie. Ook videosignalen van 60 Hz

en 525lijnen komen voor (RS-170 standaard, Amerika).

1=:-::::-:::-===_:::::::::::::::_=:1•••_., ·Hjn 1--- ·······Hjn 314

I--
~=-:=-----J_ ..oneven veld

'---- -
I--=~:---_-=-~- '.even veld=- - -- - ------

Fig. 19: Interliniering van t.v.-beelden [Batchelor 1985].

De laatste jaren komen steeds meer snelbeeldcamera's op de markt, die

met veel bogere frequenties kuooen opnemen. Dit houdt weI een vergroting van

de bandbreedte in. In bet kader van de bier besproken systemen is dit ecbter

geen nadeel omdat de opgenomen beelden binnen het systeem worden gebruikt

(closed-circuit t.v.) en niet worden overgezonden. Het brengt weI een noodza

kelijke vergroting van het computergeheugen met zich mee.

Er bestaan diverse typen camera's die op verschillende werkingsprincipes

gebaseerd zijn. Het zou in dit verband te ver voeren om aIle typen te bespre
ken.
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Een grove indeling van typen camera's is de scheiding tussen buiscamera's en

matrixcamera's [Batchelor 1985, Beijer 1986].

Buiscamera's bezitten een fotogeleidende laag (zie fig. 20). Het beeld

wordt door het lenzenstelsel (1) geprojecteerd op deze laag (3). Bij belichting

wordt deze laag geleidend zodat elektronen kunnen gaan stromen naar een

doorzichtige geleidende signaalplaat (2). De geleidende plaat wordt op een

positieve spanning gebracht. Hierdoor ontstaat in de fotogeleidende laag (3) een

positief ladingsbeeld. Met een electronenbundel (5) uit het electronenkanon (7)

in de buiscamera wordt via atbuigspoelen (4 en 6) dit gevormde ladingsbeeld

volgens de televisienorm lijn voor lijn afgetast. De electronenbundel vult ter

neutralisering de electrische ladingsverschillen aan. Het gevolg is dat een

electrische stroom (10) gaat lopen die een electrische representatie is van de

projectie van het object en langs electronische weg het object in x- en y-

richting ontleedt. De electrische stroom is niet van constante grootte maar

varieert afhankelijk van de aangevulde verschillen. Donkere beeldpunten produ

ceren weinig positieve gebieden op de trefplaat en gebruiken dus weinig neu

traliserende electronen van de electronenstraal. De electrische stroom wordt

opgevangen (11) en electronisch verwerkt (12). Het hier besproken type buis

camera is de meest toegepaste Vidicon-camera, in tegenstelling tot het oudere

type Orthicon-camera.

4 5
1 2 3

I~~~~=I

-

Fig. 20: De werking van een buiscamera.

6

7
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Enkele voordelen van deze conventionele camera zijn : hoge beeldkwali

teit, hoge sensitiviteit (mate van signaalvorming bij bepaalde hoeveelheid licht)

tot 10-8 lux, hoge resolutie, brede spectrale respons (camera is gevoelig voor

aIle kleuren licht en infrarode en ultraviolette straling) en goedkoop. De

nadelen van dit type camera zijn : breekbaarheid (beperkte bestendigheid tegen

trillen en schokken), beperkte levensduur, grote omvang, zwaar, invloeden van

magnetische velden, overbelasting door overbelichting, temperatuurgevoeligheid

en een beperkte meetnauwkeurigheid als gevolg van variaties in horizontale en

verticale afbuigamplitude van de electronenstraal.

Matrixcamera's daarentegen zijn veel robuuster, zijn geometrisch stabieler

en hebben een langere levensduur. Een camera wordt geometrisch stabiel

genoemd wanneer de spatiele ruis klein is. Dit type camera wordt steeds meer

toegepast. De lichtgevoelige laag bestaat uit een groot aantal als matrix ge

rangschikte lichtgevoelige cellen (zie fig. 21). Deze matrix heeft een minimale

optische sensitiviteit omdat een bepaald minimaallichtenergieniveau nodig is

om de elektronen uit de atomen in de kristalstructuur te kunnen stoten. Het

gevolg hiervan is dat bij te weinig licht de camera totaal geen beeld opneemt,

terwijl bij een buiscamera de opgenomen beelden steeds slechter worden bij te

weinig licht. Door een ge'integreerd schuifregister wordt iedere lichtgevoelige

cel met de videolijn verbonden en de lading die wordt uitgewisseld is een maat

voor de hoeveelheid licht die op het lichtgevoelige element is gevallen. De hele

chip wordt afgetast per beeldlijn (linetransfer) of per beeldje (frametransfer)

en zo wordt een digitaal beeld van het object verkregen.

-

Fig. 21: Ben matrix van licbtgevoelige cellen [Batchelor 1985].

Per systeem zal waar nodig de werking van de bijbehorende camera in

grote lijnen uitgelegd worden. De voor- en nadelen van besproken systemen

komen in hoofdstuk 5 naar voren.
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3.2.1 VICON 3D MOTION & IMAGE ANALYSIS

Sinds 1982 brengt Oxford Metrics een" VIdeo CONverter for biomecha

nics" op de markt [Woltring 1985, 1986]. Het Vicon-systeem (fig. 22) werkt

met 1 tot 7 camera's (A). De kleuren- en zwart-witcamera's werken met een

mechanische roterende sluiter waardoor de belichtingstijd per beeld bekort kan

worden. Rond de lens van de infrarode camera's is eventueel een ring (B) van

InfraRed Emitting Diods (IREDs) aan te brengen, die korte flitsen infrarode

straling voorafgaande aan iedere videoscan kunnen geven. Met deze strobosco

pische infrarode belichting van telkens 1/500 seconde wordt beeldverstoring

door snelle bewegingen voorkomen.

De markers (C) die op het lichaam worden aangebracht zijn gemaakt van

retroreflectief materiaal. Dit materiaal heeft de eigenschap lichtstralen zonder

vervorming in die richting terug te kaatsen waar het vandaan komt. Via de op

het lichaam aangebrachte markers wordt licht dat vanuit de camera wordt

uitgezonden teruggekaatst naar de camera. Door gebruik van retroreflectieve

markers komt de intensiteit van de marker-pixels boven een bepaalde drem

pelwaarde uit. Hiervoor zijn standaardwaarden voor de hoeveelheid pixels boven

een drempelwaarde ingebracht, de standaardwaarden kunnen eventueel aangepast

worden. Via een teloperatie wordt de markerdetectie aanzienlijk versneld. Met

een zogenaamd Infrarood Lowpassfilter wordt de invloed van achtergrondlicht

geminimaliseerd, maar metingen in het volle daglicht (strooilicht en zonlicht)

moeten vermeden worden.

Zowel snelbeeld- als infrarode camera's kunnen gebruikt worden. De

snelbeeldcamera's (matrix, zwart-wit) werken met frequenties van 0-200 Hz. De

nauwkeurigheid en hoge frequentie van deze camera's gaan ten koste van de

resolutie (244(V) x 320(H». De sluitertijd is instelbaar van 1/1000 tot 1/10.000

seconde. De infrarode camera's zijn buiscamera's waarvan de spatiele (625, 525

lijnen) en temporele (50/60 Hz.) resolutie zijn begrensd door de standaard

videonorm. Voor de 50 en 60 Hz.-systemen bedraagt de maximale fout 1:1000

van het gezichtsveld van de camera. Voor de 200 Hz.-systemen bedraagt deze

fout 1:400 van het gezichtsveld.
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Fig.22:
O

pstelling
V

icon-systeem
[productinform

atie
V

icon].

-
30

-



-

IJ'
.
~

..,..,
z

..
<

.'
]::

.....
'.J.J

••
-
.
.
~

::s::
....

~'::l
'::l

'n
.....

:0
.
~

'::l
.....

Q
I

("
T

'J
>

'-
J

C
)

.•
Z

C'J
I

........
>

N

E(J
+JUl>-.
IJ1C0,"+.IaL+J(j)C0ECJ
azau....

.
>

"It
("T'J
....

...,.
ot

aa
0

I
+J

1.J
1.J

"It
N

.....
a

....
>

~

z
z
<

(J
0

0
:::

E
U

W
0

........
L

>::s::u..

\

~
~

'.
,

\

F
ig.23:V

icon
stickdiagram

v
an

loopbew
eging

[productinform
atie

V
icon].

-
31

-



-

-

Vicon biedt ook de mogelijkheid met kleurencamera's te werken met

traditionele t.v.-frequenties van 50 of 60 Hz. Bij een kleurencamera wordt het

beeld eerst door een prisma ontleed in 3 primaire kleuren: rood, blauw en

groen. In het algemeen worden deze kleuren door drie aparte opneembuizen in

een electrisch signaal omgezet. Deze drie afzonderlijke signalen worden overge

zonden over 1 verbinding. De werking van 1 opneembuis komt overeen met de

werking van een zwart-wit opneembuis zoals in paragraaf 3.2 besproken. De

kleurencamera heeft een beeldresolutie van 485(V) x 376(H). De sluitertijd van

de roterende sluiter is instelbaar van 1/500 tot 1/2000 seconde.

Er bestaan mogelijkheden voor gesynchroniseerde datacollectie van krach

tenplatvorm en EMG-metingen. Uitgebreide software (voor gebruik met PDP11

en VAX11/750-780 computers) kan geleverd worden voor o.a. 3-D cameracali

bratie, datacollectie, datareductie (centra van de markers berekenen), marker

herkenning, 3-D marker-reconstructie en synchrone weergave van EMG-data,

krachtenplatvorm-data en beeldinformatie (E). Programma's zijn in de program

meertaal Pascal geschreven. De mogelijkheid bestaat zelfgeschreven modulen

aan het softwarepakket toe te voegen. Datareductie wordt niet realtime toege

past, de ruwe data worden eerst weggeschreven naar het computergeheugen (F)
en later weer opgeroepen en geselecteerd. De geavanceerdheid van het Vicon

systeem in ogenschouw genomen biedt het toch een zeer gebruikersvriendelijk

softwarepakket. Resultaten kunnen o.a. in de volgende grootheden weergegeven

worden: positie, snelheid en versnelling in voorwaartse, laterale of verticale

richting, hoeken tussen lichaamssegmenten en hun afgeleiden en variaties in

afstand tussen twee punten. Deze resultaten kunnen grafisch weergegeven

worden (G en H) m.b.v. trajectdiagrammen, snelheid-tijd-diagrammen en stick

diagrammen (zie fig. 23).

De aanschaf van het Viconsysteem vergt een grote tot zeer grote investe

ring in de orde van j2oo.000,- afhankelijk van de gekozen opbouw van hard

en software. Het aantal camera's en de soort microcomputer lijken de meest

prijsafhankelijke componenten.

Een snelbeeldcamera-unit kost j30.000,-, een compleet software-pakket

(3D-reconstructie) j30.000,-, een interface j20.000,-, het grafisch software

pakket jlO.000,- en het calibratieframe j2500,- (prijzen per december 1988).
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322 PRIMAS PRECISION MOTION ANALYSIS SYSTEM

Een door Furnee [1986] ontwikkeld prototype camera is aangekondigd als

het commercieele PRIMAS-systeem (PRecision IMage Analysis System). De firma

die de camera op de markt gaat brengen is High Technology Holland bv..

De matrixcamera werkt met een Philips CCD solid state sensor (Charge

Coupled Device) met frametransfer, en maakt gebruik van een electronische

sluiter zodat de sensor aIleen gevoelig voor licht is in de flitsperiode van de

IREDs (0.5 ms) en niet voor omgevingslicht in de tussenperioden. De strobosco

pische belichting van de ring van IREDs rondom de cameralens bewerkstelligt

een gelijktijdig met de korte belichtingstijd gesynchroniseerde beeldintegratie

tijd van de camera's. Hierdoor wordt onscherpte bij snelle bewegingen voorko

men en vindt in het tijddomein equidistante bemonstering plaats.

De markers zijn gemaakt van retroreflectieve tape en worden op het

lichaam aangebracht. Metingen in daglicht en zelfs zonlicht zijn mogelijk door

de electronische sluiter. Bij een maximaal aantal van 20 markers worden de

data nog realtime verwerkt (100 Hz).

De beeldresolutie van de sensor bedraagt 312 x 604 pixels, de effectieve

beeldresolutie ligt rond 284 x 604 pixels. Niet-lineariteit van de sensor is

uitsluitend aan de lenzen toe te schrijven, daar geometrische stabiliteit en

lineariteit van de matrixsensor door de fabrikant gegarandeerd worden. Stabi

liteit in het tijdsdomein is te danken aan nauwkeurige synchronisatie tussen

x,y-tellers en t.v.-camera. De meetresolutie is hoog door de toegepaste middel

puntsschatting van de markers en de lage meetruis. Er worden data verzameld

met twee of meer camera's met een frequentie van 100 Hz. De frequentie kan

tot 200 Hz. verhoogd worden bij halve beeldhoogte en is te verbeteren met een

stripscanner, die het beeld nog verder opdeelt. Uiteraard gaat dit ten koste

van de resolutie.

Doordat datareductie grotendeels hardwarematig plaats vindt, is vermin

derde geheugenopslag voor ruwe data en een lage gemiddelde verwerkingssnel

heid van de computer nodig. Het PRIMAS-systeem wordt geleverd met een basis

softwarepakket voor 2D en 3D-analyse en presentatie van de resultaten (voor

gebruik op IBM, HP en DEC computers) met routines voor calibratie, datacol

lectie, markerherkenning, statistiek en plotprogramma's.

De kosten van het systeem (2 camera's) zullen rond de f80.000,- gaan

bedragen, waarbij de kosten van de personal computer niet meegeteld zijn. Het
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systeem is echter nog niet commercieel verkrijgbaar.

32.3 ELITE MOTION ANALYSER

Een Italiaanse firma, BTS (Bioengineering Technology and Systems),

brengt een op dezelfde principes als de door Furnee ontwikkelde camera geba

seerd systeem op de markt, de Elite motion analyser (ELaboratore di Immagine

Televisive). Het eerste prototype van het systeem is ontwikkeld op het Bioen

gineering Center of Milan door Ferrigno en Pedotti [1985, Ferrigno en Gussoni

1988]. Het systeem werkt met vier camera-ingangen (fig. 24). Er wordt gewerkt

met buiscamera's die eventueel een mechanische sluiter gebruiken voor analyse

van snelle bewegingen in ongunstige omgevingscondities. Om de prestaties van

het systeem te verbeteren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van stroboscopi

sche camera's. Hoe ver het met deze ontwikkelingen staat is niet bekend.
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verwerkte
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Fig. 24: Schema van de opstelling van het Elite-systeem [productinformatie].

Er wordt gebruik gemaakt van passieve, lichtgewicht, retroreflectieve

markers. Het aantal te gebruiken markers is onbegrensd, volgens de handelsin

formatie. Eventueel kan infrarode belichting (bereik is 8 m. bij 1 em. grote

markers) de markerreflectie verhogen.

Bij 2D-metingen wordt een nauwkeurigheid van 1:2500 gehaald, bij 3D

metingen bedraagt deze 1:1500 van het gezichtsveld. De beeldresolutie bedraagt

256(V) x 256(H). De camera's werken met frequenties van 12.5, 25, 50 of 100

Hz. Deze opnamefrequentie kan verhoogd worden door gebruik van snelbeeld

buiscamera's of matrixcamera's.

- 34 -



-

Het systeem kan uitgebreid worden met een of twee krachtenplatvormen

en een draagbare EMG-unit, waarvoor 16 kanalen beschikbaar zijn die met een

opnamefrequentie van 500 Hz kunnen werken. De dataverwerking vindt realtime

plaats. Met de zogenaamde Fast Processor for Shape Recognition (FPSR) wor

den de t.v.-beelden gedigitaliseerd en de processor gebruikt een algoritme om

markers te herkennen wanneer hun vorm past bij het vooraf vastgestelde

sjabloon met een helderheidsverdeling. De omtrekcoordinaten van de geaccep

teerde markers worden opgeslagen. Volgens de specificaties zou deze manier

van markerherkenning zelfs in buitencondities voldoen, de practische haalbaar

heid is echter niet bekend.De software biedt coordinatenberekening van de

markers, opslag van analoge signalen van krachtenplatvorm en EMG, ruiscor

rectie, camera-calibratie, verplaatsings-, snelheids-, hoek-, hoeksnelheids- en

momentenberekeningen, grafische representatie en 3D-reconstructie. De orde

grootte van de prijs is niet bekend.

3.2.4 SP 2000 MOTION ANALYSIS SYSTEM

Kodak ontwikkelde het Spin Physics 2000 systeem dat gebaseerd is op

lineaire video-opnametechnieken. Het systeem werkt met 1 of 2 matrixcamera's

(CCD) die speciaal ontwikkeld zijn om parallel 32 lijnen beeldgegevens over te

kunnen dragen op 32 sporen van de magneetband. Deze beeldgegevens worden

opgenomen met een speciaal tijdspoor zodat de 32 sporen volledig synchroon

blijven. Het opgeslagen beeld wordt in 625 lijnen overgebracht naar de stan

daard televisiemonitor (zie fig. 25). Via een kabel kunnen de beelden recht

streeks op een normale videorecorder opgenomen worden.

Het systeem gebruikt geen markers, een abstractie van de opgenomen

beweging in een configuratie van markers vindt dan ook niet plaats.

Het grote voordeel van dit systeem ligt gelegen in het feit dat de 32-1jjns

video-opname het mogelijk maakt met zeer hoge snelheden beelden op te

nemen. De opnamefrequentie kan 60, 200, 500, 1000 of 2000 hele beelden per

seconde bedragen. Het op te nemen beeld wordt verdeeld in blokken van 32

(zie fig. 26) beeldpunten, het hele beeld wordt dan uitgelezen door 6 maal te

scannen. Door een bepaald blok in het beeld te kiezen is de uitleesfrequentie

op te voeren tot 12.000 Hz (bij 1 blok). De beeldresolutie van de sensor is

192(V) x 240(H) beeldpunten. Door de hoge opnamefrequentie wordt de gehele

opnametijd beperkt. Bij 60 beelden/sec. bedraagt deze 25 minuten, bij 2000

beelden/sec. 45 seconden.
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De weergavemogelijkheden bestaan uit verschillende weergavesnelheden

voor slow-motion en stilstaande beelden voor detailstudies. Het systeem is

gebruikersvriendelijk ontworpen. Het bedieningspaneel bevat tiptoetsen, naar

functie gegroepeerd. Het t.v.-scherm voor weergave, het bedieningspaneel en de

geheugenruimte zijn in een mobiele console ondergebracht. Positie-analyse met

x,y-coordinaten is mogelijk via een electronisch aan te brengen dradenkruis.

De positiewijziging is zo beeld voor beeld meetbaar. In combinatie met de

digitale tijdsweergave bij de beelden kunnen tijdsafhankelijke positie-meetdata

afgeleid worden. Het beeld op de monitor wordt omgeven door een frame dat

samen met de beelden op de magneetband wordt vastgelegd. Dit frame bevat

gegevens over ingevoerde datum, tijd, verstreken tijd sinds begin van de

opname, nummer van de test, x- en y-coordinaten van de dradenkruispositie,

opnamesnelheid, beeldteller en foutberichten (NO TAPE, END OF TAPE). Soft

ware voor verwerking van de beelden wordt niet geleverd, weI is koppeling met

een computer mogelijk, voor datareductie bijvoorbeeld. Software voor data

opslag kan weI geleverd worden.

De prijs voor de meetconsole, 1 hoge snelheidscamera + zoomlens + came

rakabel (f63.250,- excl.BTW), 3 opnamecassettes en transportkoffers bedraagt

f340.0oo,- (exc1.BTW per 01-02-'87). Kodak biedt de mogelijkheid deze appara

tuur te huren gedurende 1 maand voor f14.000,- exc1.BTW.

videozoeker

ontspiegeld

scherm

dataframe camera

slow-motion

standaard lens

tiptoetsen standaard statief

electronica cassette-lade

rek

toegang tot

electronica
I

Fig. 25: Opstelling SnOOD [productinformatie Kodak].

- 36 -
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Fig. 26: Verhoging van de opname-frequentie m.b.v. opdeling van het beeld.

3.25 ANDERE MOGEUJKHEDEN

In paragraaf 3.2.1 tot en met 3.2.3 worden bewegingsanalysesystemen

besproken die met behulp van t.v.-achtige opnemers beelden verzamelen, deze

beelden digitaliseren, waarin eventueel beeldverwerking wordt toegepast en de

gedigitaliseerde beelden geanalyseerd worden. Deze geavanceerde systemen

bieden het hele scala aan functies die nodig zijn voor analyse van de opgeno

men beweging. Naast deze geavanceerde systemen bestaan echter ook systemen

die niet speciaal voor bewegingsanalyse ontwikkeld zijn, al doet de naam vaak

anders vermoeden. Deze systemen bieden weI beeldopname, beeldbewerking en

beeldweergave maar de specifieke software die nodig is voor het rekenen

(analyseren) aan de opgenomen beelden is niet voorhanden. Een voorbeeld is

het in paragraaf 3.2.4 besproken Kodak systeem. Met kennis van programmeren,

enig inzicht in het verloop van bewegingen en belangrijke meetparameters, zou

de software zelf geschreven kunnen worden.

Op deze manier het meetsysteem samenstellen biedt mogelijk een goedko

pere oplossing dan de aanschaf van een geavanceerd meetsysteem [Maassen

1987, Wiedemann 1987]. Te denken valt dan aan en goede videocamera met

hoge resolutie, eeo. videorecorder waarbij het beeld perfect stH gezet kan

worden, beeldbewerkings"kaarten" voor toepassing op een personal computer en

tijd en kennis voor het schrijven van toepassingsgerichte software voor bewe

gingsanalyse. Een voorbeeld van een zelf samengesteld systeem zou kunnen

zijn: PC-vision framegrabber (hardware"kaart" die beelden kan binnenhalen,

f5380,-), TIM beeldbewerkingssoftware voor markerdetectie (f8000,-), HTH

CCD-camera (hoge resolutie, f4ooO,-), Philips kleurenmonitor (f1000,·), IBM
XT-computer (f8000,-), en een onderhoudscontract (f1400,-). Dit komt in totaal

neer op een investering van ongeveer f35.000,- (prijzen excl. BTW, per maart

1988, dollarkoers f1,85).
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Bedrijven bieden vaak de mogelijkheid toepassingsgerichte software te

schrijven in opdracht van de gebruiker, dit is echter niet goedkoop. Met de

ontwikkelingen die op dit moment gaande zijn op het gebied van beeldverwer

king met de personal computer zullen allerlei toepassingen binnen het bereik

van steeds meer gebruikers komen. Hierbij moeten echter de "mankosten" niet

over het hoofd gezien worden.

3.3 SYSTEMEN OP BASIS VAN SPECIAAL ONlWIKKEIDE SENSOREN

Bij snelle bewegingen of bij een groot aantal markers kan het gebruik

van t.v.-camera's problemen opleveren, omdat deze camera's gebonden zijn aan

frequenties en resoluties die bij de videostandaard horen. Daarbij kan het

meten bij sterke achtergrondverlichting problemen opleveren. Om oplossingen

voor deze problemen aan te dragen zijn naast de matrixcamera in de loop der

tijd altematieve manieren van beeldopname ontworpen, waarvan onderstaande

systemen het resultaat zijn. Dit wi! overigens niet zeggen dat deze systemen

nu zorg dragen voor "probleemloze metingen".

3.3.1 SELSPOT

De firma Selcom brengt het Selspot-systeem (SELective light SPOT recog

nition) op de markt [Woltring en Marsolais 1980, Woltring 1985, 1986]. Het

systeem biedt 1 tot 16 camera-aansluitingen. De opnemer is een Position Sensi

tive Device, een vlakke fotodiode, die aan beide kanten is voorzien van een

homogene weerstandslaag. Men spreekt ook weI van een niet-afgetast soort

beeldsensor. Een lichtpuls van een van de IREDs treft een punt op de lichtge

voelige plaat van de sensor en de x- en y-c06rdinaat wordt vastgelegd via 4

elektroden. De onderlinge verhoudingen van deze 4 electrodesignalen zijn een

maat voor de positie van het invallende lichtvlekje (zie fig. 27).
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De zwaartepuntspositie van de lichtvlek die op de lichtgevoelige plaat valt

zallineair met de opgewekte uitgangsstromen samenhangen. De invloed van

intensiteitsvariaties wordt verminderd door het verschil van de uitgangssignalen

per beeldas door hun som te delen. De invloed van achtergrondlicht wordt

gecompenseerd door het werken met veranderingen in de signaalstromen ten

gevolge yen de licht-flitsen van de markers. Dit maakt ook metingen in buiten

condities mogelijk. De sensor integreert aIle opvaIlende lichtstralen en kan dus

maar de plaats van een marker tegelijk vaststeIlen. De sensor neemt dus geen

beeld op, maar per tijdseenheid slechts de positie van een marker.

De bij dit systeem gebruikte markers zijn InfraRed Emitting Diodes, die

samen met hun voedingsdraden op het lichaam worden bevestigd. Via de Led

Control Unit worden deze IREDs aangezet te pulseren in een vooraf ingestelde

tijdsvolgorde, tijdmultiplexing genaamd. Deze vorm van automatische marker

identificatie is hardwarematig en de koppeling van markervolgorde en coordina

tenvolgorde vindt softwarematig plaats. Het maximale aantal markers is 120 per

camera. De lichtintensiteit van de markers is aan te passen aan de meetaf

stand.

De spatUHe resolutie bedraagt 12 bits per beeldas (1:4096) [Woltring 1986].

De maximale opnamefrequentie is omgekeerd evenredig met het aantal markers:

f = 10.000 Hz I aantal markers. De meetresolutie bedraagt 1:4000 van het ge

zichtsveld.

Het systeem biedt ook mogelijkheden voor gekoppelde EMG en krachtplat

vorm-metingen. De verwerking van de data gebeurt bijna realtime, calibratie

wordt gemakkelijk gemaakt met behulp van een calibratie-pyramide. Het Multi

lab-pakket biedt een softwarepakket voor analyse van positie-meetdata, opge

nomen met andere opnemers dan de Selspot-opnemers. Dit pakket wordt ook los

van het meetsysteem verkocht. Daarnaast biedt het Selspot Software Systeem

verschillende gebruikersvriendelijke modulen, interactief of programma-gewijze.

De programmatuur is in Fortran IV geschreven. De software biedt mogelijkhe

den voor berekeningen en representatie van plaats en hoek, ook als functie

van de tijd, snelheid en versnelling, stickdiagrammen, zwaartepuntsberekening

en rotaties van het coordinatensysteem.

De aanschafvan het basissysteem voor bewegingsanalyse (Human Motion)

brengt een investering van f200.000,- met zich mee. De prijs van een camera

unit bedraagt ongeveer f30.000,-, een Led Control Unit ongeveer f5OO0,- en

een camera-interface f22.000,- (prijzen per mei 1988).
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332 WATSMART 3D-MOnON DIGITIZING & ANALYSIS

Sinds kort (maart 1985) brengt de Amerikaanse firma Northern Digital Inc.

het Watsmart 3D-bewegingsanalysesysteem op de markt. Het systeem lijkt sterk

op het Selspotsysteem. Het systeem werkt met twee of meer lineaire infrarode

Position Sensitive Devices waarvan de werking in paragraaf 3.3.1 beschreven is.

De coordinaten van de IREDs, maximaal 64 in aantal, kunnen realtime

berekend worden. De IREDs worden aangestuurd met behulp van een control

unit op een strobe-frequentie van 400 Hz. Hogere frequenties betekenen een

verminderde lichtintensiteit. Per control-unit kunnen 8 markers aangestuurd

worden. Er is geen verwarring van markers mogelijk door de manier van mar

keridentificatie (tijdsmultiplexing).

De spatiele resolutie bedraagt 1:4000 (0.025%), de temporele resolutie

(maximale opnamefrequentie) 4700 Hz. Het meetbereik bedraagt 1.1 m. tot 8 m.

zonder lensaanpassingen. De nauwkeurigheid van de standaardcamera bedraagt

0.2% van het gezichtsveld (1:5000).

Calibratie vindt plaats m.b.v. een calibratieframe. Het systeem werkt op

PC-basis (IBM PC-AT of 100% compatibel). De software, geschreven in "e",
biedt programma's voor calibratie, datacollectie, 3D-reconstructie en grafische

representatie. Met het Kineplot data-analyse softwarepakket kunnen de 3D-data

geanalyseerd worden.

Het complete Watsmart-3D digitizing system kost circa j65.0oo,- (canade

se dollarkoers j1.53). Hiervoor worden 2 camera's, een camera-control en voe

dings-unit, 3 Led Strober Units, 32 LEDs, kabels, datacollectie en 3D-recon

structie software en een calibratieframe geleverd. Binnenkort is ook een high

performance-systeem leverbaar, OPT01RACK, dat 10.000 markers per seconde

en met 256 markers en 24 matrix-camera's kan werken. Het Optotrak-systeem

met precies dezelfde samenstelling zal j120.000,- kosten. De Kineplot software

kost j2300,-, 1 Watsmart-camera j18.500,- en een Optotrak-camera j35.000,

(prijzen per april 1988).

333IROS

Remplir Opto-electronics levert het vrij onbekende IROS (InfraRed Optical

System) systeem. Ook dit systeem werkt niet met bet opnemen van beelden,

maar slecbts met het opnemen van de posities van de markers. Werkt Selspot
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LED

met een 2D-detector in combinatie met conventionele optiek, IROS werkt met

1D-detectoren in combinatie met cylindrische lenzen [Woltring 1985]. Het

systeem maakt gebruik van een kruisframe waarop 4 Linear Single-axis Came

ra's (LSC's) zijn bevestigd (zie fig. 28). Wanneer een LED, bevestigd op het

bewegende object, een lichtflits uitzendt, wordt deze flits m.b.v. een cylindri

sche lens op de LSC gefocused en geeft een beeld in de vorm van een lijn.

Fig. 28: Kruisframe met vier LCS's [produetinformatie Iros].

Verticale bewegingen van de LED geven positieveranderingen op de LSC

terwijl horizontale bewegingen dit niet geven (zie fig. 29).

Fig. 29: Lenzensysteem van een LSC die de bundel van de LED tot een streep

focust [productinformatie Iros].
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De LSC meet dus bewegingen in 1 richting en negeert bewegingen in de

andere richtingen. De afzonderlijke linearisering van iedere LSC geeft het

IROS-systeem een grote lineariteit en nauwkeurigheid. Uit de 4 signalen die na

1lichtflits ontstaan worden door een microprocessor de drie beste signalen

gehaald en hieruit worden de 3D-coordinaten van de marker berekend. Er vindt

synchronisatie tussen de Light Distribution Unit (LDU) die de LEDs aanstuurt

en de camera plaats. Per LDU kunnen 8 LEDs telemetrisch aangestuurd worden

en dus draadloos worden aangebracht. Computerverwerking van maximaal 16

LSC's is mogelijk. Aanvullende gegevens ontbreken van dit systeem.

3.3.4 CODA-3 MOVEMENT MONITORING INSTRUMENT

Alhoewel het CODA-systeem niet meer commercieel verkrijgbaar is, wordt

het systeem voor de volledigheid van het overzicht hier toch behandeld. Het

systeem is weI nog operationeel en het biedt een elegante oplossing voor de

markerherkenning. Het CODA-systeem (Cartesian Opto-electronic Digital

Anthropometer) maakt gebruik van roterende spiegels [Woltring 1985, 1986].

Deze drie multi-facetspiegels (8 facetten per spiegel) zorgen ervoor dat een

lichtstraal wordt gesplitst in drie waaiervorrnige lichtstralen die over het

meetveld bewegen (zie fig. 30). Door de draaiende spiegels wordt zo een beeld

van het hele veld verkregen. Twee lichtstralen scannen het veld horizontaal af

(A en C), een lichtstraal daartussen scant het veld verticaal (B).

Fig. 30: Werking CODA-systeem [productinformatie Coda].

Iedere straal scant het veld over een hoek van 40'. Bij terugkaatsing van

de lichtstraal via een marker wordt deze straal gedetecteerd door fotodioden in

de optical scanning device. Via de plaatsbepaling van een marker door de drie

scannende stralen worden de 3D-plaatscoordinaten verkregen. De tijdsduur van

de terugkerende puIs in relatie tot de spiegelrotatie geeft de positie van de
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marker in het hoekveld aan. De horizontale en verticale plaatsbepaling vinden

niet op een tijdstip plaats. Er worden drie verschillende coordinaten op drie

tijdstippen verkregen en achteraf vindt interpolatie van resultaten plaats m.b.v.

een snelheidscorrectie. Deze onnauwkeurigheid wordt overigens gedeeltelijk

opgeheven door de hoge meetfrequentie.

De passieve markers bestaan uit kleine prisma's. Deze retro-reflecterende

prisma's bieden een zeer goede reflectie en een grote "Angle of Acceptance".

De 8-12 markers zenden ieder hun eigen golflengte uit en worden herkend via

een kleurenfilter ( optoelectronisch kleur decoding system ). Het gebruik van 6

verschillende kleuren per half beeldvlak is mogelijk. Voor de markerherkenning

is hier dus de oplossing van verschillende kleuren markers gekozen. Correctie

voor markervolgorde en coordinatenvolgorde is hardwarematig ingebouwd.

Metingen in buitencondities zijn goed mogelijk. De afstand tot het meetobject

is niet met een lenzensysteem te vergroten, de maximale meetafstand is 10 m.

met 12 markers en 60 m. met 1 marker.

De opnamefrequentie is maximaal 300 Hz, bij halve beeldhoogte kan 600

Hz gehaald worden. Het systeem biedt een hoge meet-resolutie : 1:16.000 van

het gezichtsveld per scannende straal.

Drie microprocessors zorgen voor realtime-verwerking van de data. Dit

kost ontzettend veel geheugenruimte. Er is geen calibratie nodig. Door de vaste

opstelling van de drie roterende spiegels is ijking overbodig. De software biedt

data-acquisitie en data-opslag, stickdiagrammen, realtime weergave van gekozen

marker, coordinaten uitgezet in de tijd en eventuele berekening van krachten

en momenten bij synchrone analoge input van een krachtenplatvorm.

Het CODA-systeem (de 12-markerversie) kostte eind 1987 f175.ooo,-,

hiernaast moest nog een IBM/AT-computer aangeschaft worden. In 1984 is voor

de 8-markerversie zonder computer f100.000,- betaald.

De in dit hoofdstuk beschreven meetsystemen bieden veel mogelijkheden

voor uitgebreide looppatroonanalyse. Of de systemen geschikt zijn voor gebruik

in de revalidatie komt naar voren in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5.
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4 EISEN UIT DE REVAlIDATIEPRAKTUK

4.1 INLEIDING

De laatste deelprobleemstelling luidt : Wat zijn de eisen uit de revalida

tiepraktijk die te stellen zijn bij de keuze van een opto-electronisch meetsys

teem?

Om een indruk te krijgen van de opinies die in de revalidatie leven rond

geavanceerde meetapparatuur is aan 20 revalidatiecentra in Nederland een

vragenlijst toegezonden. De vragenlijst (bijlage 2) diende als geheugensteun bij

het beschrijven van de mogelijke ervaringen met looppatroonanalyse.De instel

lingen waarvan na verloop van tijd geen reactie ontvangen werd is ter herin

nering nogmaals een brief toegezonden. Wanneer na verwerking van de reacties

nog vragen bestonden omtrent de gegeven antwoorden zijn deze opgehelderd

middels telefonisch contact. Daamaast werden 5 deskundigen uit de revalidatie

praktijk geinterviewd.

Daar het hier louter een verkenning betreft van de opinies van deskundi

gen uit de revalidatiepraktijk is validering van de gebruikte vragenlijst niet

nodig. De antwoorden zijn dan ook niet gecategoriseerd en in percentages

uitgedrukt. Vit de uiteindelijk 14 schriftelijke en 6 mondelinge reacties kwam

een beeld naar voren dat hieronder wordt geschetst. Er is een tweedeling

aangebracht in enerzijds een situatie-analyse van de gebruikte meetapparatuur

op dit moment en anderzijds een wensenanalyse van de eisen waaraan de

optimale meetapparatuur moet voldoen.

42 RESULTATEN VAN DE VERKENNING

42.1 SITUATIE-ANALYSE

De meest gebruikte vorm van looppatroonanalyse is nog steeds de (sub

jectieve) observatie, evt. in de vorm van een vaststaand observatieprotocol.

M.b.v. een loopband kan de snelheid van lopen min of meer gestandaardiseerd

worden. Methodisch vastleggen van gegevens wordt daarbij nagenoeg niet

toegepast, buiten eventuele beschrijvingen van het gangbeeld. Via spiegels kan

de patient zichzelf waamemen als exteme feedback bij therapie.
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Om het therapieverloop te registreren wordt in het merendeel der revali- .

datiecentra gebruik gemaakt van video-opnamen, al of niet met gestandaardi

seerde omgevingsfactoren. Deze opnamen dienen als vergelijkingsmateriaal

tussen uitgangspositie en huidige situatie. Zo kan by. na 1 of 2 jaar beoordeeld

worden in hoeverre het looppatroon van de betrokken patient vooruit of ach

teruit is gegaan. M.b.v. de opgenomen beelden worden geen berekeningen

uitgevoerd.

Een enkel revalidatiecentrum gebruikt daarnaast kwantitatieve methoden

zoals voet-contactmetingen (elementaire stapgrootheden en staptijdfactoren) en

tijd-afstand-metingen via de 8-meter-test (8 meter lopen met tijdsregistratie)

met eventuele simultane EMG-afleidingen. Dit laatste wordt vooral bij patienten

met neurologische aandoeningen toegepast om inzicht te krijgen in verloop en

ernst van de aandoening alsmede de invloed van de therapie. In de grotere

centra die vaak nauw samenwerken met universiteiten worden ook voetdrukme

tingen met krachtopnemers in meetzooltjes en goniometrie toegepast.

422 WENSEN-ANALYSE

Een groot aantal respondenten geeft te kennen nog nooit met looppa

troonanalyse gewerkt te hebben in de praktijk en als gevolg hiervan niet te

hebben nagedacht over de te stellen eisen aan meetapparatuur. De betreffende

respondenten zijn nl. nooit geconfronteerd met problemen in de meetpraktijk.

Vit de antwoorden komt naar voren dat eenvoudig te bedienen apparatuur

een eerste vereiste is. Tot nu toe was te gespecialiseerde kennis nodig voor de

bediening. De apparatuur dient niet storingsgevoelig te zijn. Metingen in het

veld zijn belangrijk omdat de revalidatie uitgaat van een zo optimaal mogelijk

niveau van functioneren en therapie niet ophoudt bij de oefenzaal. Een gevolg

hiervan is dat apparatuur mobiel en draagbaar moet zijn en niet aan 1 ruimte

gebonden. In de gesprekken kwam naar voren dat een meetfrequentie van 50

100 Hz voldoende is daar geen uiterst snelle bewegingen gemeten worden. Een

loopbeweging vindt echter plaats met een frequentie van 1 Hz.. Om deze

beweging op te nemen is een frequentie van 10 Hz. al voldoende. Daarbij dient

voorkomen te worden dat een overmaat aan meetgegevens de overzichtelijkheid

van resultaten in gevaar brengt. De resultaten dienen betrouwbaar en een

voudig te interpreteren te zijn, met inzichtelijke grafische voorstellingen. Een

zeer grote nauwkeurigheid is voor klinische metingen niet vereist.
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Volgens deskundigen zijn de kosten van het meetsysteem een belangrijke

begrenzing van toepassing binnen de revalidatie. Wanneer het systeem te

bekostigen is binnen het gangbare budget en metingen als verrichting (te

vergelijken met EeG of rontgenopname) te declareren zijn, wordt aanschaf een

stuk aantrekkelijker. Het meetinstrument moet zichzelf terug kunnen betalen en

een besparing betekenen in arbeidsuren.

Opgemerkt werd dat samenwerking tussen universiteiten en revalidatie

centra, waarbij de eersten voor aanschaf en bemanning zorgen en de laatsten

voor proefpersonen en de klinische meetpraktijk, een stap in de goede richting

zou kunnen betekenen. Ook mogelijkheden tot gefaseerde aanschaf (ofhuur) en

trainingen van werknemers binnen revalidatiecentra dragen bij tot realisatie

van samenwerkingsprojecten.

Voor het gebruik in de klinische situatie dient de meting niet langer te

duren dan maximaal 1 uur. Door ervaring zou dit teruggebracht kunnen worden

tot ongeveer een kwartier per meting. Snel aan te brengen opnemers en in te

stellen meetapparatuur zijn dan een vereiste. Verder zijn extra belasting (door

extra verlichting) en bewegingsbeperking van de patient door aan te brengen

bedrading ongewenst.

De toepassing van de meetmethode binnen de revalidatie ligt volgens de

respondenten op het terrein van therapie-evaluatie en gevolgen van medicatie,

functionele diagnose-stelling, bruikbaarheid van hulpmiddelen (orthesen), corre

latie van loopparameters met functionele observatieschalen, effect van ver

schillende orthesen en aanpassingen aan prothesen, en normonderzoek aan

gangbare en pathologische gangbeelden. Dit komt neer op bruikbaarheid van

metingen bij uiteenlopende patientengroepen: prothesepatienten, patienten met

neurologische aandoeningen (hemiplegie, Multiple Sclerose, Cerebral Palsy),

orthopaedische patienten en traumapatienten.

Voor een optimale gangbeeldregistratie is meting van EMG (belangrijke

spiergroepen), kracht, afwikkelpatroon van de voet en links-rechtsverschillen,

stapgrootheden, hoeken tussen enkel, knie en heup en het bewegingspatroon

van de romp t.a.v., middellijn in het frontale vlak i.v.m. een asymmetrisch

looppatroon nodig.
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4.3 SLOTOPMERKINGEN

Het is duidelijk dat concrete eisen in termen van meetnauwkeurigheid,

resolutie, opnamefrequentie etc. niet te geven zijn. Enerzijds omdat deze eisen

helemaal afhangen van de beoogde toepassing van het meetsysteem en ander

zijds omdat men aan het begin staat van een ontwikkeling en gebrek aan

ervaring met dergelijke systemen een grote rol speelt.

Daarbij staat men in de revalidatiepraktijk wat terughoudend tegenover

het nut van deze bewegingsanalyse-apparatuur. Waar therapie bijdraagt tot een

zo mooi mogelijk looppatroon (lees: normaallooppatroon) zullen metingen hun

nut kunnen bewijzen. Maar waar het praktijkproblemen betreft zoals klachten

rond de prothese zelf, een bandage die niet prettig zit, niet uit te voeren

ADL-functies, moeilijkheden met aan- en uittrekken van de orthese/prothese,

stompverandering etc. gaat het meer om een individuele oplossing ter verhoging

van de functionaliteit van de prothesedrager. Aangetekend moet worden dat het

hierboven geschetste beeld van toepassing is op zelfstandige revalidatiecentra.

De situatie in revalidatie-afdelingen van algemene ziekenhuizen kan anders zijn

omdat in bijvoorbeeld Academische ziekenhuizen vaak nauw wordt samenge

werkt met Universiteiten.

Daamaast lijkt kwantificering van bepaalde gangpatronen met als doel

classificatie van aandoeningen niet zinvol omdat diagnosestelling door de arts

goed is Lv.m. zijn ervaring. Modelvorming achter meetmethoden acht iedere

respondent zinvol omdat deze modelvorming het kader aanduidt waarbinnen de

resultaten gei'nterpreteerd worden.
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5 SYSTEEMKEUZE NAV. EISEN REVALIDATIE-PRAKTllK.

5.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de gegevens vergeleken die verkregen zijn uit de

inventarisatie van de bestaande systemen en hun eigenschappen (hoofdstuk 3)

en de interviews en enquetes van deskundigen uit de revalidatie-praktijk.

Allereerst zullen de voor- en nadelen van de opto-electronische systemen

op een rijtje worden gezet in § 5.2 [Woltring & Marsolais 1980, Ferrigno &

Pedotti 1985, Woltring 1985, Woltring 1986, Samuelson et al. 1987, Ferrigno &

Gussoni 1988, persoonlijk commentaar: Ddr. J. Dul, Ir. E. Fumee, Dr. M. v.

Gheluwe, Dr. C. Gielen, Dr. D. Schamhart, Ddr. H. Woltring]. De betekenis

van deze voor- en nadelen t.o.v. de eisen uit de revalidatie-praktijk wordt in §

5.3 uiteengezet.

52 VOOR- EN NADELEN VAN OYfO-ELECfRONISCHE SYSTEMEN

Hieronder worden in dezelfde volgorde als die in hoofdstuk 3 is gehan

teerd, de voor- en nadelen per systeem beschreven. Bij nagenoeg aIle systemen

is de meetafstand met behulp van een lenzensysteem te vergroten (het Coda

systeem biedt deze mogelijkheid niet).

VICON

Een van de voordelen van dit systeem is dat de markers op het lichaam

worden aangebracht zonder bedrading. De proefpersoon ondervindt geen beper

king bij zijn bewegingen. Bij dit systeem wordt net als bij de andere t.v.fvide

o-systemen beeldmateriaal opgenomen. Deze beelden kunnen eventueellater

nogmaals worden afgespeeld en gebruikt bij patienten-educatie. De uitgebreide

software met hulp-menu's die bijdragen tot de gebruikersvriendelijkheid van

het systeem en de uitgebreide mogelijkheden voor grafische representatie van

de data bieden een voordeel dat op dit moment door geen enkel ander systeem

wordt overtroffen. Gesynchroniseerde data-collectie met krachtenplatvorm en

EMG behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat op dit

moment het Vicon-systeem het enige systeem is dat op korte termijn operatio

neel te maken is en metingen kan verrichten direct na installering van de

apparatuur.
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Een nadeel is dat geen real-time data-reductie plaatsvindt zodat een dure

computer met groot geheugen nodig is om de ruwe data op te slaan. De ge

bruikte computer is sterk verouderd; er zouden vee! krachtiger computers

gebruikt kunnen worden. De tijd die nodig is voor gegevens-verwerking is

relatief lang omdat markerdetectie gedeeltelijk handmatig plaatsvindt. Het

systeem biedt een relatief lage spatiele resolutie. Het hangt af van de beoogde

toepassingen of dit problemen oplevert. Verder kunnen onnauwkeurigheden

optreden door de verschuiving van de teruggekaatste lichtstraal door het

materiaal van de markers. Het systeem kan niet gebruikt worden bij sterke

verlichting.

PRIMAS

Ook bij dit systeem wordt gebruik gemaakt van passieve markers. Zelfs in

zonlicht kan gemeten worden. Omdat de data-reductie gedeeltelijk hardware

matig plaatsvindt is veel minder geheugenruimte nodig voor opslag van ruwe

data. Verwerking vindt real-time plaats. Het systeem hiedt een hoge spatiele

resolutie.

Het nadeel van het systeem is dat het nog niet commercieel verkrijgbaar

is. Daarbij is nu nog veel technische kennis voor gebruikers nodig. Samenwer

king met een Technische Universiteit lijkt daarom zinvol.

EliTE

Het Elite-systeem maakt ook gebruik van kleine passieve markers. De

camera's zijn ook in daglicht te gebruiken. Koppeling met krachtenplatvorm en

EMG-opname is mogelijk. Het systeem biedt een hoge spatiele resolutie en

heeft weinig geheugenruimte nodig voor opslag van ruwe data omdat datareduc

tie realtime plaatsvindt.

De manier van markerherkenning is echter vrij onnauwkeurig en op die

manier wordt veel meetmateriaal weggegooid.

SP2000

Het grootste voordeel van dit systeem is de mogelijkheid tot een zeer

hoge opnamefrequentie. De gehele opnametijd is echter beperkt en de resolutie

is niet hoog. Verder bevat het systeem geen software voor analyse van de
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opgenomen beelden om conclusies te kunnen trekken over by. stapgrootheden

of hoekversnellingen.

SElSPOT

Het Selspot-systeem biedt de mogelijkheid tot opnamen met hoge frequen

ties. Daarbij is de markerherkenning eenvoudig door tijdmultiplexing. Het

systeem biedt uitgebreide software voor analyse van de resultaten. EMG en

krachtenplatvorm-aansluitingen zijn aanwezig. Verder is realtime dataverwer

king mogelijk en kan opgenomen worden met een groot aantal camera's.

De spatiele resolutie is echter niet hoog. De markers moeten samen met

bedrading op de proefpersoon aangebracht worden, wat een belemmering tijdens

bewegingen kan betekenen. Er worden geen beelden opgenomen, aIleen de

posities van de markers worden vastgelegd. Wanneer er iets mis gaat met de

metingen zijn geen data in de vorm van beelden meer aanwezig. Verder worden

reflecties van Leds meegewogen in de zwaartepuntsberekening van de markers.

Dit betekent dat de meetomgeving geen reflecterende oppervlakken mag bevat

ten en de proefpersoon in het zwart gekleed moet gaan. Er treedt ruis op bij

het vergroten van de meetafstand omdat de lichtintensiteit van de Leds af

neemt. De calibratie-procedure is omslachtig.

WATSMART

Wanneer we Selspot met het hoge prestatie-systeem Optotrak vergelijken

gelden dezelfde voor- en nadelen. Bij het Watsmart-systeem moet daarbij

aangetekend worden dat de opname-frequentie beduidend minder is.

mos

Bij het lros-systeem is aan de vervelende bedrading van proefpersonen

tegemoet gekomen via telemetrisch aanstuurbare Leds. Bij metingen wordt grote

nauwkeurigheid gesuggereerd zonder dat wordt aangegeven hoe groot die

nauwkeurigheid is.

Bij dit systeem worden geen beelden opgenomen, aIleen de posities van de

markers.
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CODA

Bij dit systeem worden markers herkend aan hun kleur. Dit vereenvoudigt

de markerdetectie aanzienlijk. Er wordt gebruik gemaakt van passieve markers,

die een zeer goede reflectie bieden. Het systeem is te gebruiken in daglicht. Er

is geen calibratie nodig door de vaste opstelling van de drie scannende stralen.

Het systeem biedt een hoge spatiele en temporele resolutie en grote nauw

keurigheid.

Maximaal kunnen 12 markers aangebracht worden, 6 per beeldhelft. De

markers zijn duur en zwaar. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm

van stickdiagrammen die moeilijk te interpreteren zijn voor leken. Het apparaat

is nogal omvangrijk en zwaar. De meetafstand is niet te vergroten met een

lenzensysteem. Omdat er geen datareductie wordt toegepast zijn 3 microproces

soren nodig voor de dataverwerking. De drie scannende stralen zien een marker

op drie verschillende tijdstippen. Bij een beweging wordt deze onnauwkeurig

heid softwarematig gecorrigeerd m.b.v. intrapolatietechnieken.

53 AFWEGING VOOR- EN NADELEN t.o.v. EISEN REVALIDATIEPRAKTUK

In tabel 3 worden de eigenschappen van de besproken opto-electronische

systemen nog eens systematisch op een rijtje gezet. In tabel 4 wordt aan deze

eigenschappen een waarde gegeven met het oog op toepassing in de revalidatie.

Hoe groter het aantal plussen, des te beter komt dat systeem op die eigen

schap naar voren t.o.v. de andere systemen.

Het totale beeld van de systemen verschilt niet veel per systeem. Geen

van de systemen is het beste in aile eigenschappen. De keuze tussen systemen

hangt sterk af van individuele toepassingen.

De eisen uit de revalidatie-praktijk in ogenschouw genomen, lijkt het

Vicon-systeem het meest bruikbaar. De resolutie, opnamefrequentie en aantal

markers zijn voldoende voor gebruik voor looppatroonanalyse. Daarbij biedt de

software uitgebreide mogelijkheden en is het systeem gebruikersvriendelijk. De

metingen in het veld kunnen echter problemen opleveren door de ingewikkelde

calibratie-procedure en ongunstige lichtomstandigheden. Interpretatie van de
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resultaten kan moeilijkheden opleveren daar de modelvorming achter de meet

methode niet geheel inzichtelijk is. De systemen zijn zo geavanceerd dat

medewerkers voor bediening instructie moeten krijgen. Verder blijkt, misschien

weI ais belangrijkste criterium, dat de kosten te hoog zijn en niet binnen het

huidige budget opgebracht kunnen worden.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 CONCLUSIES

Vit literatuuronderzoek blijkt dat het nut van looppatroonanalyse voor de

klinische meetpraktijk weI wordt ingezien. Verschillende meetmethoden zijn

echter ontwikkeld in wetenschappelijke instellingen en slechts op kleine schaal

getest in de praktijk. Invoering van deze meetmethoden in de klinische prak-

tijk brengt echter vaak problemen met zich mee en de bruikbaarheid van de

meetgegevens laat vaak veel te wensen over. Voor optimale looppatroonanalyse

zijn zowel metingen van staptijdfactoren, kinetische en kinematische parame

ters en anthropometrische en EMG-metingen wenselijk. Een opto-electronisch

meetsysteem in combinatie met krachtenplatvorm en EMG-meetapparatuur lijkt

dan de meest geschikte en volledige oplossing.

Echter uit (schriftelijke) interviews met deskundigen uit zowel weten

schappelijke als revalidatie-wereld kan geconcludeerd worden dat op dit mo

ment eigenlijk geen enkel opto-electronisch meetsysteem geschikt is om mak

kelijk toe te passen en in te voeren. De meetmethoden zijn te bewerkelijk, de

achterliggende modellen zijn niet makkelijk te doorzien en als gevolg daarvan

zijn meetgegevens moeilijk te interpreteren. Daarnaast schiet de ervaring met

meetmethoden in de revalidatie tekort om tot invoering van geavanceerde

methoden over te gaan. Het is nuttiger eerst ervaring op te doen met inzich

telijkere methoden. Bovendien is de apparatuur op dit moment te kostbaar. De

oplossing voor dit feit ligt in de toepassing van zelf samengestelde systemen (§

3.2.5). In de nabije toekomst zullen deze goedkopere systemen steeds meer

bereikbaar zijn voor vele gebruikers omdat de software voor bewegingsanalyse

dan beschikbaar is en niet zelf geschreven hoeft te worden.

6.2 AANBEVEUNGEN

Zowel wetenschap als revalidatiepraktijk zouden meer op de hoogte moe

ten zijn van elkaars doelstellingen en kriteria op het gebied van meetappara

tuur voor looppatroonanalyse. Uiteenlopende toepassingen en wederzijdse uit

wisseling van gegevens kunnen dan bevorderd worden. Dit kan bereikt worden

door een overlegsituatie te organiseren waar ontwerpers van apparatuur en

(toekomstige) gebruikers aan deelnemen. Hieruit zou ook een overzicht kunnen

voortkomen van de onderzoeken op het gebied van looppatroonanalyse die op

dit moment gaande zijn in de verschillende wetenschappelijke instellingen.
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Een kosten-baten-analyse van gebruik van geavanceerde opto-electronische

apparatuur in revalidatiecentra kan bijdragen tot een beter beeld van de toe

passingsmogelijkheden van deze apparatuur en de financiele consequenties van

aanschaf.

Verder lijkt een taak weggelegd voor o.a. bewegingswetenschappers om

theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen. Modelvorming rond het

bewegen en vooral het lopen kan tot stand komen door combinatie van ener-

zijds aangepaste theorieen op basis van wetenschappelijk onderzoek en ander

zijds toepassing en toetsing van deze theorieen in de praktijk. Relatief een

voudige modellen met interpreteerbare resultaten zijn bruikbaarder dan zeer

uitgebreide modellen. Deze uitgebreide modellen bieden weI de beste benadering

van de werkelijke situatie, maar zijn te bewerkelijk voor dagelijks gebruik in

de revalidatiepraktijk. Ervaring opdoen in het verrichten van looppatroonana

lyse en het juist interpreteren van meetgegevens lijkt een eerste vereiste te

zijn. De toepassing van geavanceerde meetsystemen in verschillende disciplines

kan hiertoe een bijdrage leveren. Te denken valt aan bewegingsanalyse in de

sport, neurologie en ergonomie. Ontwikkelingen in deze richtingen zijn gaande

maar staan nog in de kinderschoenen. Als illustratie kunnen dienen: het rapport

van de NSF (Naar een instituut voor bewegingsanalyse in de sport) en het

gebruik van het Vicon-systeem voor registratie van houdingen tijdens arbeid

zoals dat door TNO te Leiden wordt toegepast.

Met name door software-ontwikkeling voor bewegingsanalyse zuBen de

goedkopere samengestelde systemen beschikbaar komen voor gebruikers die niet

over technische kennis beschikken om deze software zelf te schrijven.
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BUlAGEl

BMGT/ih/ml/88.138

22 januari 1988

I N V E N TAR I SAT I E BE W E GIN GSA N A L Y SEA P P.

Vragenlijst ter structurering van de interviews van ontwerpers/gebruikers van opto

electr. bewegingsanalyseapparatuur.

Interviewer: Ingrid Halewijn.

Tijdens het interviewen van de ontwerpers van bewegingsanalyseapparatuur werkt

het gemakkelijk om met een vooraf opgestelde vragenlijst aan het werk te gaan. De

belangrijkste punten staan op papier zodat geen essentiele onderdelen vergeten

worden en de vragenlijst vormt meteen een leidraad bij de samenvatting van het

interview.

1. Natrekken en evt. correctie van de TECHNISCHE DETAILS:

a. indeling naar soort systeem, soort camera

b. maximale resolutie van de sensor, effectieve resolutie, ruis

c. maximale frequentie

d. verwerkingssnelheid

Steekwoorden bij vragen naar PRAKTIJK, GEBRUIKSPARAMETERS:

e. geheugen

f. hard- en soft-ware

g. reparatiegevoeligheid

h. calibreren, nauwkeurigheid.

1. kosten

k. verlichting

1. ruimte

m. ID-2D-3D

o. technische kennis nodig? gebruikersvriendelijkheid

p. uitwerking van de resultaten, grootheden.

2. Hoe bent u tot het ontwerpen cq. bouwen van dit type apparaat gekomen?

(oorzaak, aanleiding; gat in de markt?)

3. Wat zijn de specifieke kwaliteiten van het apparaat in vergelijking met andere
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apparatuur?

4. Kunt u nadelen noemen van dit type apparaat, deze uitvoering van het

apparaat?

5. Wat zijn uw ideeen over de toepassingsmogelijkheden van dit apparaat? (In

termen van dyn.jstat. meten, te meten loopsnelheden, categorieen gebruikers,

voorbeelden.)

6. Wanneer u u inleeft in de TOI van gebruiker van bewegingsanalyseapparatuur,

wat zou u dan kunnen zeggen over gebruikerskriteria?

7. Hoe is de modelvorming achter deze meetmethode tot stand gekomen?

8. Kunt u nog wat namen noemen van personen die veel kennis op het gebied van

de bewegingsanalyse en de apparatuur daarvoor bezitten?

9. Kunt u relevante literatuuraanbevelingen doen?

10. Heb u nog op- of aanmerkingen, aanvullingen?
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BUlAGE2

BMGT/ih/ml/88.138/b

7 maart 1988

BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Vragenlijst als "guide" bij de weergaven van eventuele ervaringen met

looppatroonanalyse en de kriteria waaraan deze methoden moeten voldoen.

Looppatroonanalyse is een methode voor het "objectief' vastleggen van gangbeelden

van proefpersonen en deze gangbeelden op een kwantitatieve en/of kwalitatieve

manier beschrijven.

A. * Hebt U ervaring met methoden van looppatroonanalyse?

* Zo ja, welke methode hebt U gebruikt?

* Waarom hebt U voor deze methode gekozen?

B. 1. Voor welke doeleinden zou U de apparatuur willen gebruiken (hebt U de

apparatuur gebruikt)?

Wat zijn Uw inziens de toepassingsmogelijkheden? (soort metingen,

pathologische afwijkingen, patienten).

2. Welke eisen zou U aan de apparatuur voor looppatroonanalyse willen stellen?

Technische details (b.v. soort systeem, max. opnamefrequentie,

verwerkingssnelheid).

Practisch gebruik (geheugen, reparatiegevoeligheid, kosten, verlichting,

bedrading proefpersoon, 1D/2D/3D).

3. Acht U modelvorming achter de meetmethode noodzakelijk?

4. Wat verwacht U van de resultaten van een looppatroonanalyse en op welke

manier denkt U de resultaten te verwerken?

5. Hebt U nog opmerkingen en/of aanvullingen?

Hopelijk hebt U geen bezwaar tegen de verwerking van deze gegevens in het

eindverslag. Kan ik eventueel op Uw antwoorden terugkomen via telefonisch overleg?

Mijn hartelijke dank voor Uw medewerking.
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