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Samenvatting 

Dit is het verslag van de I-1 opdracht, verricht door 
student W.E.L. Devens in het kader van zijn studie 
tot werktuigbouNkundig ingenieur aan de Technische 
Hogeschool te Eindhoven. 
De opdracht luidde: Verricht een literatuurstudie 
over methoden om de geometrie van botten en . gewrichts
vlakken vast te leggen in numerieke waarden. 
Doe daarna een geschikte keuze uit de altenatieven, 
en werk de gekozen methode uit. 
De opdracht is uitgevoerd, deels aan de v.u. te 
Amsterdam, deels aan de T.H. te Eindhoven. 
Het verslag bestaat uit twee delen. 
In deel I wordt verslag uitgebracht van de literatuur
studie. Daarin worden de verschillende methoden hespDo
ken die in aanmerking zouden kunnen komen. 
In deel II wordt de gekozen methode uitgewerkt. 
Gekozen werd de rasterfotografie. Het konstruktieve 
·on'twerp wordt besproken. Het elektrisch gedeelte van het 
apparaat wordt in dit verslag niet behandeld,.omdat 
dit aan de V.U. te Amsterdam uitgewerkt wordt. 
Tenslotte resulteert de uitwerking van de gekozen methode 
in samenstellingstekeningen, die in de bijlagen opgeno
men zijn. 
Voor het mogelijk maken van deze opdracht en voor de 
begeleiding wil ik bij deze de Heer P.Scholten bedanken. 

. 

• 

-· - -· .. --···- .. ---· ···- - -- ---------· ------· - -------- .. . ---·-- - ---·- ____ _.. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In de literatuur l~n men vrij veel.vinden over de 
anätomie van het menselijk lichaam. Aan äe geome
trie van botten is echter nog maar weinig aandacnt 
besteed. Een enkele keer komt men een artikeltje 
tegen in tijdschriften, zoals in Biomedicàl Engineering 

· en Wear. Daar moet men het dan mee doen. 
De~meeste literatuur beperkt zich tot het ·geven van 
enkele afmetingen aan de hand van rBntgenfoto's. 
Het grote probleem daarbij is, dat een "klassieke" 
rBntgenfoto slechts een 2-dimensionale weergave 
van een 3-dimensionale struktuur bevat, zodat men 
slechts de beschikking kan krijgen over zeer globale, 
vaak slecht gedefinieerde,grootheden • 

. 
·-· ·· ... - -·· ·-·· ·- -- - ·- --·· -- - -
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Hoofdstuk 2 Alternatieven 

G~obaal genomen kan men de verschillende methoden 
indelen in twee groepen, te weten: 
Destruktieve en niet-destruktieve methoden. 
Onder destruktieve methoden worden die : wijzen van 
geometriebepalingen verstaan, waarbij het meetobjekt 
~~otendeels vernietigd wordt. 
In de volgende lijst worden methoden opgesomd, 
waar reeds aandacht aan besteed is. 

Niet destruktief: ----------------

- Het zagen var. het meetobjekt 
in plakken 

- Laag voor laag afslijpen van 
het meetobjekt 

- Afdruk maken van het bot 
- Met een taster het oppervlak 

aftasten 
- (computer)tomografie 
- Fotografie 
- Fotogrammetrie 
- Rasterfotografie · .i 
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Hoofdstuk 3 Bespreking van de alternatieven 

Destruktief: 
3.1. Het. zagen van het meetobjekt in plakken. 

Deze meetmethode is o.a. uitgevoerd door Laaper [1], 
bij de bepaling van de geometrie van een menselijk 
kadaver femur. 
Het femur werd ingegoten in araldiet. Daarna werd het 
- ;-

in een twintigtal plakken gezaagd. Van een aantal 
pUnten.op de in de plakken zichtbare contour werden 
met een optisch meetinstrument de coördinaten bepaald. 
Door het ingieten in araldiet wilde men voorkomen, 
dat tijdens het zagen grote deformaties in het meetobjekt 
optraden. Bovendien deed het araldiet dienst als 
referentie, omdat men daarmee de oorspronkelijke 
randen gemakkelijker kon herkennen. 

Bij deze methode kunnen de volgende kantekeningen 
~eplaatst worden: 
- Het bot werd ingegoten in araldiet om deformaties 
zoveel mogelijk te beperken. Wanne~ er echter op 
het bot kraakbeenlagen aanwezig zijn, zullen deze 
lagen toch sterk deformeren, omdat kraakbeen rela
tief zacht is. 
- De methode is wel destruktief, maar er blijft toch een 
terugkoppeling naar het oorspronkelijke bot megelijk 
d.m.v._de plakken die overblijven. 
- Wanneer men het femur maar in 20 plakjes zaagt, 
kan dit geen nauwkeurige infornatie geven over de 
geometrie. Men ~~n niet oneindig doorgaan met het 
aantal plakjes, en daarom blijft het aantal punten 
dat men kan meten beperkt. 
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3.2. Laag·voor laag afslijpen van het meetobjekt. 

Bij deze meetmethode wordt het meetobjekt d.m.v •. 
slijpen (of schaven of frezen) totaal vernietigd. 
Nadat een laag verwijderd is wordt de geometrie 
van het mechanisch bewerkte oppervlak fotografisch 
vastgelegd. 
Een referentie wordt meegefotografeerd. 
Voor het vastklemmen van het bot kan men araldiet 
~bruiken, waarin het ingegoten wordt. 
In Mentpellier (Frankrijk) wordt van deze methode 
gebruik gemaakt; Daar wordt het bot niet ingegoten 
maa~ om grote deformaties te voorkome~ brengt men het 
meetobjekt in een diepgevroren toestand.,:Daarna 
worden de lagen d.m.v. slijpen verwijderd. 
Deze methode kan betere resultaten opleveren dan 
de vorige methode, omdat men minder beperkt is in het 
aantal lagen. Een nadeel is, dat het bot geheel 
vernietigd wordt, zodat er dan geen terugkoppeling meer 
mogelijk is. 

Niet-destruktief: 
3·3· Afdruk maken van het bot.-

Door Seedhom (2] is een methode beschreven waarbij 
pl~stic modellen van de botten werden gemaakt. 

- -
Allereerst bedekte men het bot met rubber. Daartoe 
werden dunne lagen siliconen rubber op het bot aan
gebracht, om te voorkomen dat er luchtbellen in het 
rubber·ontstonden. 
Daarna werd het bot, dat omgeven was.door het rubber, 
bedekt met twee helften gebrand gips. Door geschikte 

'openingen te maken in het rubber kon men het bot er 

- ·- - ·-- .. ·---· -----· ---- -·· ~--------~------·----- -------
____ / 



- 5 -

uit nemen, waarna men het weggehaalde rubber weer op 
dezelfde plaats terugplaatste. 
Tenslotte werd de lege ruimte opgevuld met acryl plastic 
en -na het rubber en gips weggehaald te hebben hield 
men het plastic model over. 
Dat zaagde men in plakjes en_men.volgde verder de 
methode zoals beschreven in 3.1 •• 
Bij deze methode kunnen . dus dezelfde kanttekeningen 

_ ge~~akt worden als in 3.1 •• 
Er zijn nog twee andere fouten bronnen aan te wijzen. 
Het plastic dat ingegoten wordt slinkt ongeveer 1 %. 
Hierdoor wordt de onnauwkeurigheid groter. 
Het kan ook voorkomen dat het rubber niet overal tegen 

.. het bot aanligt, wat ook resulteert in fouten. 

3.4. Met een taster het oppervlak aftasten. 

Op _de THE is hier al aandacht aan besteed door Wismans 
[ 4.]. Hij gebruikte deze methode voor de bep~ling van de 
geometrie van het kniegewricht. 
Zijn redenen voor. -deze keuze waren deels histO.risch en 
deels van praktische aard ( meetopstellingen waren. 
reeds aanwezig of eenvoudig en snel te realiseren). 
Een schematische tekening van de meetopstelling 
is getekend in figuur 1. (zie de volgende pagina) 
Gemeten wordt met meetklokken, waarvan er ~~n het 
oppervlak aftast. 
Met de meettafel denken we verbonden een orthogonaal 
rechtsdraaiend assenstelsel (Xg,Yg,Zg). 

_Het m_eet_objekt is bevestigd öp de meetobjekthouder. 
De meetobjekthouder wordt bevestigd op de meetschijf . 
welke draaibaar is om een vaste as _l van de meettafel. 
As 1 loopt evenwijdig aan de Yg-as. 
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y-meetklok 

meetobjekthouder 

x-ïneëtklok 

meettafel 

Fig.l. 

Wanneer de meettafel draait om een hoekac dan 
kan dit afgelezen worden op een schaalverdeling in 
graden._ De meetklok evenwijdig aan de Zg -as ( de 
z-meetklok) is t.o.v. de meettafel verplaatsbaar 
in X- en Y-richting, welke verplaatsingen m.b.v. 
2 meetklokken {de X- en Y- meetklok) geregistreerd 
worden. Met de meetstift van de Z-meetklok wordt 
het meetobjekt afgetast. 
Doordat het meetobjekt draaibaar is om as 1, wilde 
men-voorkomen, dat de hoek tussen meetstift en 
meetoppervlak te veel afwijkt van 90°. 
Het meten op zich gaat nu als volgt: 
De houderhelft met meetobjekt wordt in de meetop
stelling geplaatst. Door de positie van de randen 
van de meetobjekthouder bij verschillende standen 

·van de meetschijf t.o.v. het met de meettafel 
verbonden assenstelsel Xg Yg Zg te bepalen kan de 
positie van de as 1 berekend worden • 

. 
-· ·· --·--------------- -------~- -------·-- ·- -····-----------·--- - ··-·-- -- ---
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Wannlr men de positie van deze as weet, kent men 
_de draaias van het bots tuk. Dit gegeven kan men dan 
als referentie gebruiken. 
Vervolgens meet men volgens een bepaald systeem bij 
geg-even posities van de Xg- en Yg-as de Z-as. positie" 
door met de titer het oppervlak te toucheren. 

Aan deze methode zijn de volgende nadelen verbonden: 
1] Er kunnen meetproblemen ontstaan als een vlak in 2 

riêhtingen sterk gekromd is. Dan wordt de meting 
onnauwkeurig. Zie figuur 2. 

I 

, ~ ~::emming meetstift 

I //, 
I 

I 

meetobjekt 

Fig.2. 

Wanneer de hoek ~ tussen meetstift en de normaal 
op het oppervlak niet 0° is dan zal op de meetstift 

_een ~ij~aartse kracht worden uitgeoefend, waardoor 
de meetstift een zijwaartse verplaatsing zal ondergaan. 
De grootte van deze verplaatsing is afhankelijk van: 
De hoek ~ " de lengte 1 van het uit de klok stekende 
gedeelte van de meetstift, de stijfheid van de meetstift 
en de wijze waarop de meetstift in de klok ingeklemd is. 
Het gevolg van deze uitwijking is, dat bij een bepaalde 

(Xg,Yg) een lagere waarde ge~egistreerd wordt van zg. 
Door Wismans is dit uitvoerig bekeken, en er is gebleken 

. 
----- -- ----- - -- -··- ----------

- ·- ·---·--- -··-·-··- ·----- ------· · - -- -- --- - - ------------ - ------' 
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. -
dat de meetnauwkeurigheid binnen redelijke gr~nzen 
blijft, wanneer de hoek' niet groter is dan 30°. 
Er zijn echter standen vaD het meetobjekt, waarbij 
~e hoek t groter is dan 30°, en daarom is een 
aanpassing noodzakelijk. Dit is door Wismans gedaan 
d.m~v. een benadering van de meetdata van het proef
objel::t àoor een bol. 

2] De indrukking van het meetobjekt t.g.v. de meetkracht 
kan meetfouten opleveren. 
B~j het meten met een taster is een meetkracht onver
mijdelijk, omdat het oppervlak eerst getoucheerd moet 
worden, voordat men de waarde op de meetklok kan aflezen. 
Wanneer het oppervlak nu relatief zacht is - zoals bij 
kraakbeenlagen - zal het oppervlak altijd gedeformeerd 
worden. 
De metingen zijn uitgevoerd aan geprepareerde kadaver- -
gewrichten. Daarop zaten ook enkele kraakbeenlagen. 
Wismans konstateerde dat de deformatie t.g.v. de meet
druk binnen redelijke grenzen bleef. 
Maar bij verse preparaten zijn de kraakbeenla~er. erg 

. ----- -
zacht, waardoor de deformatie bij dezelfde meetdruk 
groter is, dan bij de preparaten die Wismans gebruikte. 
Men zou eventueel door een geschikte keuze van een 
meetklok met een geringere meetdruk en/of een gotere 
tasterdiameter de deformatie van de kraakbeenlagen 
kunnen verminderen. 

3] In verband hiermee kom ik op de afwijking die de niet. 
oneïndig kleine boldiameter van de taster veroorzaakt. 
Wanneer de taster niet loodrecht op het oppervlak staat 
zal ·de . afgelezen wa~rde groter zijn dan de.werkelijke 

_waarde. Zie figuur 3 op de volgende pagina. 

--- - ---- ·- -- - ---- - --------- - - ------------ -------- --- - ·- ------- _, 
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/ 
Fig.3. 

erkelijk 
aarde 

pgegeven 
aarde 

Om dit probleem op te lossen bestaan er computer 
programma~s die de correctie op de gevonden waarde 
berekenen. 

4] De meettijd van deze methode is aanzienlijk. 
Indien automatische registratie van de coördianten 
(X,Y,Z) wordt toegepast - bijv. met behulp van 
ëlektronische verplaatsingsopnemers gekoppeld aan 
ponsband apparatuur- kan de meettijd gedeeltelijk 
worden verlaagd. 

5) Er zijn de volgende foutenbronnen aan te wijzen: 
- meetnauwkeurigheid V3n de meetklokken 
- het niet orthogonaal opgesteld zijn van de meet-

lr...lokken 
- Het niet voldoende star zijn van de meetopstelling 
- onnauwkeurigheid in de bepaling van de hoekverdraaiing 

van de_ meetobjekthouder 
- meetfouten t.g.v. de diameter van de _taster 
- uit\'lijking van de meetstift van de Z-meetklok 

t.g.v. de helling van het meetoppervlak 
Deze lijst zal ongetwijfeld nog verder uitgebreid 
kunnen worden. 
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3 .5.(Computer)tomografie 

In een afstudeer rapport van v.Rens [3] worden 
de bevindingen van deze methode bij het bepalen 
van-de geometrie van een kadaver femur besproken. 
Het basisprincipe van tomografie berust op het 
vervagen van alle delen van een objekt, die zich bo
ven of onder de laag, die men wil afbeelden, 
bevinden. Dit gebeurt door middel van een gelijk-
tiJdigem, maar tegengestelde beweging van buis 
en film. Tijdens de opname staat het objekt stil. 
Fig.4 laat het principe van de tomografie zien. 

Stel dat wij punt A R . .8. "> 

scherp op een foto 
afgebeeld willen 
hebben~ en dat we 
het beeld van punt 
V willen vervagen. 
Bij een gewone 
röntgenf~to zou het 
beeld van V het beeld 
van A vertroebelen. 
We willen echter êén 
scherp afgebeeld;( 

, I 
kontour. Dit gaat t_ 

t 
op de volgende manier( 

De röntgenbuis (R.B.): •• ~~--·~~ 

scaerp 

afgebeelde 
doorsnede 

en de .~ot~gevoelige Fig. 4• . 
plaat (F) bewegen in tegengestelde richting. Deze 
bewegingen hebben een pool die samenvalt met A. Dit 
betekent dat A tijdems de beweging steeds op dezelfde 
plaats van· F wordt geprojekteerd. Een punt dat zich 
boven of . onder het draaipunt bevindt, zal tijdens de 
opname t.o.v. F een beweging ondergaan. 

--- - - -- ·-
·----- -·- -·- --- . . ----
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In de beginpositie wordt V in.V' op F afgebeeld. 
Tijdens de opname beweegt R.B. zich naar R'B' •. 
Tegelijkertijd verplaatst A' op F zich naar A" • 

. V wordt in deze stand.in V" afgebeeld. Dit betekent 
dat het beeld van V t.o.v. F een relatieve ver
plaatsing ondergaat: u. Door deze beweging wordt 
het beeld van V als het ware over de film uitgesmeerd. 
Dit .. '.resulteert in een vervaging van het beeld. 
De afbeelding wordtsteeds minder scherp, naarmate 
de afstand tot het punt A groter wordt. 
Het is gemakkelijk in te zien dat een punt in een 
vïak door A, evenwijdig aan de film, ook scherp 
wordt afgebeeld. 
Op deze wijze kunnen dus fotografisch kontouren 
van botten vastgelegd worden. Door de botten op 
geschikte wijze te draaien en de handeling te. 
herhalen, kan men de gehele geometrie bepalen. 
Het principe is eigenlijk gelijk aan dat van de 
methode waarbij men vam het bot plakjes afslijpt. 
Ook hier meet men telkens kontourlijnen over een 
doorsnede. Maar deze · ·-~methode is .\liD\ :··niet des
trUktief. Een nadeel is echter, dat men in het bezit 
moet zijn van een röntgenappabaat. Bovendien moet 
de nodige zorg worden besteed aan de bewegingen 
van de buis en de film. Zodoende zal de kostprijs 
voor een dergelijk apparaat niet gering zijn. 

De nauwkeurigheid van deze methode is niet groot. 
Het vlak dat scherp afgebeeld wordt.heeft in werke
li~kheid g~~n scherpe kontourlijnen. 
De d-ikt-e van het gefotografeerde vlak bedraagt 2mm, 
wat de nauwkeurigheid ook niet ten goede komt. 

--~- --------· ·-·------------. - ·· -··- ·-·--- --- ---- - -- ------ ---- -- --
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De meest recente ontwikkeling op het gebied van r~nt~ 
gendiagnostiek is de computer tomografie. Het meetob- __ 
jekt bevindt zich bij deze metbede tussen een r<Sntgen~ 
bron en een opnemer die de . intensiteit van de doorge
laten straling registreert. Door het meetobjekt in 
één vlak in een groot aantal standente . doorstralen 
en de verkregen intensiteitsmetingen m.b.v. de compu
ter te verwerken kan de werkelijke geometrie van het 
betre:r.rende vlak gereconstrueerd worden. (zie Fig .5·.) 

,.. .... 
( ...J.-

\ 
1 

-~ rBntgenb~on 

Door de meting vervolgens bij diverse doorsneden 
te herhalen, kunnen we informate krijgen over de 
drie-dimensionale geometrie van het meetobjekt. 
De dikte . van een gemeten doorsnede ligt in de orde 
van lOmm. De nauwkeurigheid van. een gereconstrueerde 

' geometrie bedraagt ongeveer lmm. Een en ander is 
afhankelijk van het type röntgenapparatuur en de 
afmetingen van .het meetobjekt. Resultaten van metingen 
aan bo-tte-n m.b.v. computer tomografie zijn nog nie1;. ·: 
beschikbaar. 

- - - - -- --·---·------··--- -·-- --·---·- ----- - - --------·- - --
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3.6. Fotografie 

~et . behulp van optische middelen zijn er enkele 
methoden te bedenken voor de bepaling van de 3-di
rnensionale geometrie van botten. 

3.6.1. Schaduwfotografie 

Men kan met behulp van een tegenlichtopname een 
schaduwbeeld verkrijgen van een bot • . De contour 
van het bot is dan duidelijk zichtbaar. Op de 
foto zelf kan men dan vrij eenvoudig de coördinaten 
van de contourlijnen bepalen. 
Vervolgens draait men het bot een bepaalde hoek 
om zijn lengteas en maakt men een nieuwe foto •. 
Op deze manier kan men de hele contour van het 
bot, en daarmee de geometrie, vastleggen. 
Er treden echter moeilijkheden op wanneer er 
holtes in het meetobjekt zitten. Door de schaduw-

. w.erldng vallen deze dan niet op. 

3.6.2. Fotogrammetrie 

In de fotogrammetrie kan men twee gebieden onder
scheiden, te weten monofotogrammetrie en stereo
foto~~am~etrie. 

- Monofotogrammetrie 
Bij deze techniek wordt het proefobjekt tussen 
twee schijnwerpers geplaatst, waarvan het licht 
door a·an ·elkaar grenzende, vertikaal staande stro
ken plexiglas van verschillende kleur valt. Zie 
figuur 6. 



c 
0 
~ 
.c 
~ 

.c 
() 

'r'i 
ri 

-

I 

,. 

- 14 -

. . -- -- . .. -----. 

----- - --
~ --...... -'!i ! 'I tv ê éL[:, ~ r . .. - /. I . I 2 ~ ' . . 

I i ~ -__ /. : r/ -
~ r, ; t, •1- I 
~ ,-·f / . I 

o~. I ~ . 

l l : .. 
I • -~, 

~~ : t-.ii;~ ~ --== ' I :% 
'< 

Fig.6. 
camera 

draaitafel 

dj 12 ---~, a?/:;;.. ... 12 t-p:::J 
schijnwerper ~'" schijnwerper 

~------~ meetobjekt 

Er wordt nu een foto gemaakt waarbij de camera 

frontaal op de proefpersoon is gericht (fig.7.). 
LIOI'dt 

De opname die op deze manier gemaakt ._, levert 
direkt een hoogtekaart van het proefobjekt, waar
bij de kleuren verschillende hoogtes aangeven. 

Aan dit systeem zijn nadelen verbonden. Zoals ook 
bij ~de vorige methode het geval was, vormen holtes 
in het meetobjekt een probleem. Deze kunnen niet 
gefotografeerd worden, omdat ze in de schaduw liggen. 
Door een andere belichting (van onder en/of van 
boveri) iijn bepaalde holtes nog te vallen, maar in 
de meeste gevallen is dit onmogelijk. 
De nauwkeurigheid laat ook te wensen over. De infor
matie die in relatie staat tot de nauwkeurigheid van 
de geometrie (het aantal gemeten punten), is . afhankelijk 
van het aantal lagen dat het plexiglas bevat • 

. 
- · - ·· - --· -- - ... -
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Ten einde de verschillende kleuren nog te kunnen 
onderscheiden moet het aantal beperkt worden, maar 
daarmee wordt ook het aantal meetpunten beperkt. 

- stereofotogrammetrie 
Bij stereofotogrammetrie wordt dezelfde opstelling 
toegepast als bij monofotogrammetrie, met dit ver
schil dat er in plaats van een, twee camera's worden 
gebruikt die op zekere afstand van elkaar staan op
gesteld. (Zie fig.8) 

stereo lichtbron 
camera 

~Bt-f 
I , 
12 ':..6" 

[]1 -- --/ f 
s o~a totype i 2 ':6" 

~· -· I 
I 
I 

3'.:..6" 

·---·-----1-- ----------·--
3' ~6" 

~--4-!--o"-__. .. 
I 

· ~ 

I 
4 ,_ 0" 

camera 1 

• 

-[j -· i 
L------.>.--·-'-

i 
- I 

h -----' . - ' " 
~-0-·---··· 

i 

12'-o" .. -
~---~----17'-o~"--------• 

Fig.8. 

Van beide opnamen wordt een diapositief gemaakt. 
Met behulp van een plotter zou uit het diapositief 
een hoogtekaart van het meetobjekt gemaakt kunnen 
worden.-
Nadelen van de methode zijn de dure apparatuur die 
nodig is en het niet . of nauwelijks verplaatsbaar zijn 
van de opstelling. M.b.t. de nauwkeurigheid heeft men 
dezelfde problemen als bij monofotogrammetrie. 

. . --------- - -- --------- --------- -- -- ---- ----------------------- --- ---- --- ------- - - · 
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- - -
3.6.1Rasterfotografie 

Door Taverne [5] is een methode _beschreven om de 
geometrie van kiezen te bepalen. 
Van te voren had hij de volgende eisen gesteld 
waar het apparaat aan moest voldoen: 
1) Drie-dimensionale informatie geven die men kan 

o~zetten in numerieke waarden 
2} Gebruik maken van apparatuur die in de meeste 

onderzoekslaboratoria aanwezig is 
3) Goedkoop en eenvoudig te bedienen 
4) Het meten op zich neemt weinig tijd in beslag 
Opgemerk kan worden, dat de meeste alternatieven 
die in het voorgaande genoemd zijn, aan één . of 
meerdere van deze eisen niet kunnen voldoen. 
In het volgende wordt de methode van Taverne 
beschreven. 

In 1966 is een methode ge!ntroduceerd waarbij gebruik 
gemaakt werd van een raster • . In principe was deze methode 
gebaseerd op een projektie van een aantal evenwijdige 
lijnen op het meetobjekt, aan de laterale ·kant. 
Het resultaat werd gefotografeerd aan de voorzijde. 
De lijnen die op de foto te zien waren, werden ver-
vormd door de onregelmatigheden van het oppervlak en 
gaven op deze manier een hoogtekaart te zien. 
Deze methode kon moeilijk gebruikt worden voor de bepaling 
van de geometrie van kiezen, en daarom heeft Taverne 
deze methode aangepast. 
Hij maak~ gebruik van een raster, dat geprojekteerd wordt 
op de kies. Het resultaat van deze projektie wordt ge
fotografeerd. 
Het raster is opgebom-vd uit kleine vierkante gaatjes, 
waarvan de grootte z6 gekozen is, dat · er voldoende 
11 nau\'lkeurige 11 informatie .van het objekt verkregen kan 
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worden en dat interferentiepatronen vermeden worden. 
De kies wordt geplaatst in een houder, die . d.m.v • . aan
slagen gepositioneerd wordt. Zie figuur 10. 
D.m.v. een systeem van lenzen en diafragma's, gemonteerd 
op een rechtgeleiding, wordt het raster geprojekteerd 
op de kies. Op een tweede rechtgeleiding wordt een kamera 
gemonteerd. 
Het raster bestaat uit evenwijdige horizon~al~~ en vertikale 
lijr.en, waardoor er een patroon van vierkante gaatjes 
ontstaat. 
De optische as van de kamera, de horizontale lijnen van 
het raster(die niet exact horizontaal hoeven te lopen, maar 
"rel evenwijdig) en de optische as van het projektiesysteem 
liggen allen in één vlak • . Zie figuur 9 om een indruk te 
krijgen van de opstelling. 
Het middelpunt van het opperv~ak dat belicht wordt 
plaatst men .tegen de punt van een kleine verstelbare pen 
- dit punt duidt de plaats aan van het snijpunt van de 
optische as en de as van de ka~era - om zo een scherpe 
pro~ek~ie.te verkrijgen en dus ook een scherpe foto. Zie 
figuur 10. 
M.b.v. een perspex plaat, die verwijderd kan worden, en 
die even~ijdig aan het vlak van de film gepositioneerd 
wordt, plaatst men de lCLes in een zodanige positie dat het 
vlak door de toppen van de ld.es evenNijdig is aan de film. 
Dit vlak is het referentievlak. 
Wanneer men goede foto's wil verkrijgen, dan kan -men de 
volgende eisen opsommen: 
1) De ve~schillen in vergroting van het geprojekteerde 

raster, veroorzaakt door het ongelijke oppervlak; 
minimaliseren. 
Daarvoor worden lenzen gebruikt men een lange brand
puntsafstand. Zo\'Tel voor de pro je kt ie als voor het 
fotografisch gedeelte. 
In de bestaande opstelling is gekozen voor een vergro
ting van 1 : 1 in beide gevallen. 
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2) De diafragma's moeten een~oldoende scherpte geven 
over het gehele belichte gebied. 

3) De hoek-tussen de optische as en de as van de kamera 
moet groter zijn dan nul graden, omdat anders geen 
-vervorming waar te nemen valt. 
De hoek mag niet groter zijn dan 90°, want dan wordt 
het oppervlak dat belicht wordt niet meer helemaal 
bestreken door de kamera • 

. De optimale hoek moet tussen 0° en 90° .l-iggen. 
Figuur 11 verklaart een en ander nader. 

Optische as 
kamera 

Kies 

Fig.ll. 

Optische as 
lenzensysteem 

De lichtbundel van het lenzensysteem valt op de kies • 
... . Dit oppervlak moet door de kamera gefotografeerd worden. 

Aan de hand van het snijpunt van de twee assen, . de 
breedte van de lichtbundel en de.geometrie van de kies 
kan men de optimale hoek bepalen. In figuur 11 is dit 
gedaan. Het blijkt dat ~ in de buurt van 18° moet 
liggen. 

. 
-- · - - - ··· - ·- ·- - -- ----------·--·-- . - -------- ---------- ------
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Wordt de hoek groter gekozen, dan w~rdt het belichte 
oppervlak niet meer optimaal gebruikt, en wanneer de 
hoek kleiner wordt gekozen dan is de nauwkeurigheid 
van het uiteindelijke meetresultaat kleiner~ omdat de 
vervormingen in dat geval kleiner zijn. 

4) Het raster rnoet.loodreoht op de optische as van de 
projektie staan. Een zijde van het raster moet even
wijdig lopen aan het vlak dat door de optische as en 
de as van de karnera gaat. Alleen in dat geval worden 
alllén de"vertikale"lijnen vervormd door de geometrie 
van het oppervlak en niet de "horizontale" lijnen. 

Er wordt gebruik gemaakt van Köhler illuminatie. Zie 
figuur 12. 
De stippelijn.laat. de vorming van een beeld op het objekt 
zien (vlak i). Het eerste diafragma dl reduceert het ver
strooide licht, zodat het kontrast op het beeld versterkt 

. -
wordt. Diafragma d2 kontroleert de lichtintensiteit. De 
eerste lens Ll zorgt voor een gelijke verlichting van het 
raster, .terwijl lens L2 zorgt voor de vor:ning van het 
beeld van het raster op vlak i. Diafragma d3 kontroleert 
de -'scherpte van de tweede lens. 
Op deze manier wotdt een scherpe afbeelding met gelijkma
tige vergroting van het raster geformeerd op het ongelijke 
oppervlak van de kies. 
De uitlijning van de verschillende komponenten van het 
optisch systeem en het meten van de hoek 1 tussen . de twee 
optische assen is uitgevoerd met een He-Ne laser d.m.v. 
autocollimatie. De hoek is daarna gekontroleerd door het 
rast~ t~ fotograferen dat geprojekteerd was op een plat 
vlak, dat loodrecht stond op de optische as van de kamera. 
De hoek kan berekend worden uit de vervorming van het ge
projekteerde raster • . 
Zie daartoe figuur 13. 
In de figuur is een stralenbundel langs de optische as van 

het projektiesysteem getekend. De as van de kamera staat 
onder een hoek 1 met de optische as. 
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optisch~ ~a=s----~--

Fig.13. 

De lichtbundel die op het schuine vlak valt heeft de 
. breedte a. De kamera ziet. echter een lichtbundel ±er 
grootte c. M.b.v. de lijnen van het raster kunnen a en_ 
c opgemeten worden. Uit deze gegevens volgt dan de hoek 
'? volgens: rrz = arccos a/c. 

De dikte van de lijnen van het projektiesysteem en de 
breedte van de vierkantjes van het raster bedroegen 
200 )lm. 

Er werd gebruik gemaakt van Agfa-Ortho professionele 
film en de foto's werden ontwikkeld in Kodak Dl9 ontwik
kelaar. De kleinste afstand die nog waarneembaar was 
tussen twee lijnen van het projektiesysteem bedroeg 8 pm. 
Dit was voldoende om een scherp beeld te producerenl' hoe
wel er een kleine vermindering van het kontrast waar te 
nemen was langs de randen - en in de hoeken van de vier
kantjes. Het oplossend vermogen van het fotografisch 

_ systeem was van dezelfde orde van grootte. 
Omdat.het 0Pegelmatige oppervlak schuine zijden heeft 
t.o.v. de baan van het geprojekteerde licht, kan men 
verschillen in vergroting van het geprojekteerde raster 
verwachten. Wanneer we aannemen dat het vlak van de kies 
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Vervolgens wordt het objekt gefotografeerd. De nega
tieven van de foto's worden afgetast m.b.v. een 
digitale scsnner met een "stepboard~ en een "photo
meter", ontworpen door Wild/Kontron. Voor de regeling 
van het stepboard en de omzetting van de da~a in digi
~ale waarden wordt een DEC-minicomputer PDP-8A gebruikt. 
Met behulp van de aftaster kunnen de co3rdinaten van . 
de snijpunten YaD het raster op de foto bepaald worden 
De resultaten wordan op een band opgeslagen. . 
Op een ~j eenvoudige manier kan men nu m.b.v. de waarden 

_d_e relatieve hoogten van het oppervlak bepalen. .
1 1 ~ 

De volgende symbolen worden gedefinieerd (zie fig.J,t en 
~): . 

e -1 e3 
el 

e2 

e3 

e -_, 1 e3 

El- E3 

-
E3 

E2 
El 
).1. 

Ll 

~ 

. ·- · --~. ·-. -· · ·- - -·- -

eenheidsveotoren 
evenwijdig aan de horizontale lijnen van 
het raster 
evenwijdig aan de verticale lijnen van 
het raster 
evenwijdig aan de optische as van het 
projektiesysteem 
behoren tot het eerste orthogonale 
assenstelsel 
behoren tot het tweede orthogonale 
assenstelsel 
evenwijdig aan de optische as van de 
camera 
evenwijdig aan e2 _ 
loodrecht op E2 en E

3 
de afstand tussen. de lijnen van het 
raster zowel in horizontale als in 
vertikale richting 
vector evenwijdig aan de horizontale 
lijnen van het raster met lengte Ji 
(~ = )i el) 
een vector evenwijdig aan de vertikale 
lijnen van het raster met lengte "u 
(L2= p.e2) 

. ~-·--'--· ------
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projektie van L op het meetobjekt 
een faktor betrokken op de hoek 

tussen e; en P(L~ _ 
de hoek tussen e

3 
en E

3
, dus tussen __ 

de optische assen van het projektie
systeem en de camera 
de vergrotingstaktor ( t:... > __ .l-,.... :: ··-~- : .·. 

F 

de coördinaten van de snijpunten van 
de vierkantjes van het geprojekteerde 
raster in het tweede coördinaten 
systeem 

x1 ,y1 en z1 coördinaten van de punt van de projektie 
van L1 in het eerste co~rdinaten systeem 

~,y2 en z2 coördinaten van de punt van de projektie 
van ~ in het tweede coördinaten systeem-

De x en y coördinaten van de snijpunten op de foto 
kunnen opgemeten worden. Door de vergroting van de 

_;projektie en van. het fotografisch deel te berekenen 
kan men F vinden. 
De hoek~ is . bekend. De lengten L1 en L2 kan men 
vinden m.b.v. het raster • . Door P(L) in het tweede 
coördinatensysteem d.m.v. de inprodukten van P(L) 
en de richtingsvectoren te Vinden, kan men }. en z 
berekenen. 
P(I;_) = pe1 +p,;\e; 
P(~~) = pe2 +,u~e3 _ _ 
E2 / /e2· : E2 .1. e

1
, E

1 
J. e2 , E

2 
.l- e

3 
en E

3 
.J.. e2 

Transformatie naar het tweede coördinatenstelsel met 
oorsprong x

0
,y

0 
en z

0 
geeft: 

x1- xó = mf (P(L1) ,E1) = mf p. (e1 ,E1) + mfpA l (e;,E1) = 
= Fcosoc + /11 Fe os (90 - o<) 

(~- x
0

) - ... Fcosoc 
· À 1 = Fe os ( 90 - o< ) 

--- --- ----'---·-- -- -· · ··.~--- -· ··· · ·--- ·- · ····---··- -·-------- -- - - ---· - ----
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y1 - y
0 

·= mf (P(~),.E2 ) = mfp(e1 .,E2) + mr"u>.1 (e;,.E2) = 

= 0 + 0 

z1 - z0 = mf (P(~ ),.E3) = mf }i (e1 ,.E;) + mfp ,\ 1 (e;,.E;) 

z1 = z
0 

+ F cos (90 + 0( ) + ). 1 F cos o< 

x2- x
0 

= mf (P(~),E1 ) = mf)l(e2 ,.E1 ) + mf,.tl_A2 (e;,.E1 ) = 

= 0 + À 2 F cos (90 - o< } 

À2= 
~-x Q 

F cos ( 90 - o< ) 

y2 - y = mf (P(~),.E2 ) = mf~(e2 ,.E2 ) + m!ju.A2 (e;,E2) = 0 

= F + 0 

z2 - z 
0 

= mf (P(L2) ,E;) = mf ,.a ( e2 ,.E;) + m)P ),2 (e;,E;) = 

= 0 + A2 F coso<. 

z2 = zo + ~ 2 F cos ex 

Met behulp van deze manier kunnen de x,y,z coördinaten 
_,bepaald worden in ongeveer 500 punten van het opper
vlak, en daarmee kan een hoogtekaart getekend worden. 
De 500 punten zijn uiteraard afhankelijk van het raster. 

De fout die in deze methode gemaakt wordt: 

Om de totale fout of onnauwkeurigheid van de methode 
te bepalen werd het systeem toegepast op een klein 
objekt met twee vlakjes, die een bekende hoek maakten. 
Dit werd driemaal herhaald terwijl elke keer het objekt 
opnieuw in positie geplaatst werd en een paar graden 
verdraaid werd. Zodoende had_het _objekt kleine 

verschillen in zijn positie t.o.v. het optische systeem. 
De hoek tussen de vlakjes werd berekeud en vergeleken 
met de werkelijke hoek, die 120° ± 0,.3 bedroeg. De 

· resultaten van de berekening waren: 121,.06°, 121,86° 
en 121,98°; (~=bij benadering 17,8°). 

----- ·--~-~- - ----- ·----------· - · --- -· -· - - ·----- - -. -- ---. - -------4 
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Men kan dus konkluderen, dat de resultaten nauwelijks 
be!nvloed worden door kleine verschillen in àe positie 

- van het objekt. De relatieve fout is kleiner dan 2%. 
Om de gevoeligheid van de methode voor kleine fouten 
in- de hoek ct en mf te vinden, werden Cf en mf in de 
invoer van het computerprogramma willekeurig gevarieerd. 
Een variatie van 1° van o< correspondeert met een 
afwijking van 2,6° in de berekende hoek. Een variatie 
van 1 % van mf resulteert in een afwijking van 0,5 %. 

Wanneer de "horizontale" lijnen van het raster niet 
evenwijdig lopen aan het vlak door de optische as en 
de as van de kamera, heeft dit gevolgen voor de waarden 
van de geometrie. Beschouw daartoe figuur 17 en 18. 

Fig.l7. Fig.l8. 

Figuur 17 geeft de situatie weer waarbij de horizontale 
lijnen van het raster evenwijdig lopen. Figuur 18 laat de 
situatie zien'waarbij de horizontale lijnen van het raster 
onder éen hoek a' staan_ met het vlak door de optische as 
en de as van de kamera. In beide gevallen zijn twee lijnen 
van het raster weergegeven met een loodrechte afstand a. 
In figuur 17 "ziet 11 de kamera een afstand van: .·· ·,~,,.:;~/ 

. .. ····-· -- - ------ · --- --·--- ------- - -·------- --- - ---- - ------- ···-- ----. ·· ·------ - --- -- ----- ------ -- - -- - ---- · - --- ---·- . ..1 
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Zie figuur 19. 

Fig.l9. 

De hoek tussen de zijden ter grootte a en 1 is 4? • 
De hoek tussen de zijden ter grootte a en c is « . 
Gegeven zijn: a, C en ex • Te berekenen is "7 . 
Nu volgt: 1 = a/cos~ • ] a•cos(~ 

c = l•cos ( oe - 'e ) . 0 = cos -r 
a c = -~::=--

cos~ -
Wanneer nu oe = '? dan volgt voor c: 
Di~ is de situatie die zich voordeed op pagina"Ç3. Op 
deze manier kon de hoek tussen de optische as en de as 
van de karnera gekontroleerd worden. 
In de situatie zoals geschetst in figuur 18 geldt: a'= 

Zie ter verduidelijidng figuur 20. De hoek t1 geeft de 
scheefstand van. het raster weer. 

Nu volgt voor c~: 
c. 

c2 = a•cos(-'- ~) 
cos~ •cos~ 

Voor c1 kan geschreven worden: 

a*[ cos Cl( •cos wz + sin ct •sin tJ2] 
cl = cos 1 

c1 = a•[ cos« + tan '2 •sin o< ] 

. 

Fig.20. 

_a_ 
COStf 

----- -- -- - ~ .. . - - ----·· ---- , .... -~----- ... ··------ . - ---- - -· - - - - - · - -- - - -· - - - - - - · - -· -- -- .• - - - · - -- __.J 
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Hieruit volgt voor ~ : 

c1 /a - cos~ 
1 = arctan [ - sin~ J 

Voor c2 kan dezelfde berekening worden opgezet. Er volgt 
dan: 

"( = 
cos~ c2•cos j /a 

arctan [ =·--~~-----------sind. J 

De laatste formule geeft de gekorrigeerde \-.raarde voor "l 
wanneer het raster onder een bekende hoek staat , met het 
vlak door de optische as en de as van de kamera. 
Wanneer niet gekorrigeerd wordt resulteert dit in een 
fout van de berekende \'!aarde van 1· 
De relatieve fout is gelijk aan de absolute fout gedeeld 
door de exacte waarde. 
De absolute fout is: 

arctan ( c/a - cos~ 
sin« ] ( 

-=C..;...* c;:;..o~s;;..;t;........:,./.;:;..~---~c:..:o;.;;;s......;~......; ) arctan - sin"' 

De exacte waarde is gelijk aan de laatste term van de boven-
staande formule. 
Voor het apparaat van Taverne gold: Q\ = 17,8° 

a = 10 mm 
Stel "l = 10° 

c = 10,062° 

Bij O = 1,.0 resulteert dit in een relatieve fout van 0,28 tf,. 

Bij! = 20 resulteert dit in een relatieve fout van 1.11 %. 

Bij~ = 10 
en~ = 300 volgt voor de rel. fout: 0,08 c{ 

jO • 

Bij 'i = 20 _en f = 30° volgt voor de rel. fout : 0,32 . %. 

Bij 1 = 10 en r= ....,o 
.::. volgt voor de rel. fout: 1,37 %. 

Bij<}' = 2° en n;= 20 volgt voor de rel. fout: 5,49 %. 
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Conclusies: - De fout wordt groter, naarmate 1 kleiner 
wordt 
v:anneer de scheefstand van het raster kleiner 
dan 1° wordt gehouden, is de fout toelaatbaar. 

Figuur 21, 22 en 23 laten de resultaten zien van de methode 
van _ Taverne,. t<;>egepast op een kies. Vergelijking van de hoo~ 
tekaart (fig.23) met het element (fig.21) levert een vrijwel 
exacte beschrijving van de vorm van de kies in geometrische 
data. 

Opmerkingen 

De ontwikkelde methode levert gedetailleerde objektieve 
beschrijvingen van de oppervlakken van kiezen. Met behulp 
van . deze gegevens kan de vorm nader onderzocht worden 
m.b.v. een komputer. 
De afstanden tussen de verschillende punten kunnen op 
verschillende manieren berekend.~ worden. Zo ook de hoeken 
van de schuine zijden en de stralen van de krommingen 
(RAHAEKERs, 1975; BENFER, 1975; LESTREL et al. ,1977; 
OYEN en WALKER, 197ï). 
De methode kan ook gebruikt worden voor de bepaling 
van volumes van koppen van kiezen e.d •• 
Om de ' verschillemde elementen onderling te kunnen vergelijkm 
is het noodzakelijk om representatieve referentie punten 
te kiezen en de positie van het oppervlak van het element 
gerefereerd aan het optische systeem te definieren. Goed 
gedefinieerde referentiepunten zijn beschreven in litera
tuur over markatiepunten en . bakens, zoals in BI~GERSTAFF 
(1969) en CORRUCCINI (1977). 

- ---- -- ----- -------
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Hoofdstuk 1 

Keuze uit de alternatieven 

Om tot een geschikte keuze te komen, moeten de voor
en nadelen tegen elkaar afgewogen worden. Daarbij moet 
het eisenpakket als leidraad dienen. 
De eisen die aan het te ontwerpen apparaat werden gesteld 
zijn: 
- korte meettijd 
- eenvoudige bediening 

nau\o;keurighe id van 0, 5mm of minder 
- lage kosten 
- reproduceerbare meting 
De opgesomde methoden worden nu achtereenvolgens bekeken. 
- Het zagen van het meetobjekt in plakken 
Nadelen: * niet na1mkeurig_ genoeg 

* lange meettijd 
0~ deze redenen moet deze methode verworpen worden• 
- laag voor laag afslijpen van het bot. 
Nadelen: * als boven 

* niet reproduceerbaar 
Deze methode wordt dus ook.verworpen 
- afdruk maken van het bot. 
Nadelen: * onnaU\'Ikeurig 

•lange meettijd 
Deze methode komt daarom ook niet in aanmerking. 
- M~t e~n taster het oppervlak aftasten. 
De nadelen . zijn uitbegreid besproken in hoofdstuk 3.4. 
van deel_I. Als belangrijkste nadeel geldt de lange 

· meettijd. Dit is ontoelaatbaar (vooral bij-kraakbeenlagen) 
en daarom wordt oolc deze methode verworpen. 
- (computer)tomografie. 
Nadelen: * beperkte nam'>'keurigheid 

* duur 
Om deze redenen wordt deze methode niet verder uitgewerkt. 

··- -· ··-· - .. ---- - - ---·--- - ------· -· - . . -- - ·-·· . ---- ·---------· .. -- -· - ---------
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- Schaduwfotografie en fotogrammetrie. 
Nadelen: • niet nam'lkeurig 
Daarom wordt ook deze methode niet gebruikt. 
- Rasterfotografie. 
Het belangrijkste voordeel van deze methode is, dat de 
meettijd zeer kort is. De naU\'lkeurigheid is groot. 
6mdeze redenen wordt voor deze methode gekozen. 

-- .--

. 
--- -- -·· ·--- -- - ----~-- ··· - --
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Hoofdstuk 2 

Nadere beschouwingen van het systeem van Taverne. 

Het systeem , dat door Taverne beschreven is, is gebouwd 
door medewerkers van de universiteit van Groningen. 
De V .u. van Amsterdam had.· het apparaat in bruikleen 
gekregen, en zodoende werd - via Dhr. P. Schol ten - de 
mogelijkheid geschapen om het systeem nader te beschoul>~en. 
Het systeem kon niet gebruikt worden voor de bepaling van 
de drie-dimensionale geometrie van botten, omdat het gepro
jekteerde raster een beeld vormde van slechts 20mm in door
snede. (De totale vergroting bedroeg 1:1) 
Bij het bepalen van . de geometrie van botten is een diameter 
van 0 150mm gewenst. Een vergroting is dus noodzakelijk 
met alle konsequenties van dien. 
In de eerste plaats wordt het raster ook vergroot, waardoor 
het oplossend vermogen afneemt. De totale bouwlengte van het 
systeem wordt bij een vergroting aanzienlijk groter. 
Een rekenvoorbeeld v~n misschien verhelderend werkent 
Beschouw het systeem van Taverne, zoals het in onderstaande 
tekening schematisch weergegeven is. (Figuur 1) 

Condensorlens 

~/ 
plankonvexe lens 

. . / --- : 

Fig.l. 

De condensorlens zorgt voor een egale lichtspreiding. 
Was deze lens niet aanwezig, dan zou men de gloeispiraal 
vao de lamp kunnen zien. 
De plankonvexe lens geeft een evenwijdige lichtbundel. 
Zodoende wordt het raster met evenwijdige stralen beschenen 
waardoor het rasterpatroon niet vervormd wordt. 
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De reden voor de ~euze van een PLANkonvexe lens wordt 
besproken in het hoofdstuk van de lensafwijkingen. 
De afstand tussen de condensorlens en de plankonvexe 
lens is gelijk aan de afstand tussen de plankonvexe lens 
en het raster, en bedraagt twee maal de brandpuntsafstand 
var. de plankonvexe lens. Alleen wanneer deze afstanden 
aangehouden worde~, is de lichtintensiteit van het 
geprojekteerde beeld maximaal. Zie daartoe figuur 12 
van deel 1. De stippelijn laat de vorming van een beeld 
op het objekt zien (vlak i) 
Een ander reden voor het aanhouden van genoemde afstanden 
is, ,-dat alleen in dat geval het verlichte oppervlak van 
de condensorlens gelijk is aan dat van de plankonvexe 
lens. 
De achromatische lens beeld het voorwerp (raster) op het 
beeld (objekt) af. Alléén deze lens zorgt voor de eigenlijke 
projektie van het raster op het objekt. 
De brandpuntsafstand van de plankonvexe lens bedraagt 
150mm en die van de achromatische lens 300mm. 
Het totale oppervlak van een lens kan niet gebruikt worden 
in verband met sferische afwijkingen. Om deze reden wordt 
ui~gegaan van een kleiner verlicht lensoppervlak. Hierop 
wordt later . nog teruggekomen bij de bespreking van lens
afwij1dngen. 
Het experimenteel bepaalde verlichte lensoppervlak bedraagt 
20mm in diameter. Stel dat het projektieoppervlak 160mm 
in diameter bedraagt. Dan moet dus een vergroting van 1:8 
worden toegepast. 
Dus: Vergroting achromatische lens (L2): m = 8 

= b2 
v2 

--+ b2= 8•v2 

~: brandpuntsafstand fL = 300mm 
Lensfo:-mule: 2 

l + 1 1 
b2 

= 
fL > v2 

2 
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8 
8•v2 

+ 1 
8•v2 

= 1 
300 v2 = 338 mm 

Vanwege het globaal karakter van de berekening en vanwege 
de grote brandpuntsafstanden van de lenzen, is de waarde 
van v2 afgerond tot op een geheel getal. 

b2 = 8 * 338 = 2700mm 

~,-b2 + v2 = 3038mm 

fL) 1 Totale lengte vanaf 
condensorlens is dan: 

bl + vl = 600mm ( = 4 * ~~~êmm 1 

Deze lengte is aanzienlijk. Er kunnen afwijkingen optreden . 
waardoor het beeld vervaagt, de lichtintensiteit vermindert 
of waardoor het beeld vervormd wordt. Daarom wordt er 
gestreefd naar een kortere bouwlengte. 
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Hoofdstuk 3 

Kritische onderdelen van het systeem. 

Bij de lensberekening is het van belang te weten welke 
onderdelen kritiek zijn m.b.t. hun stand en hun .afwij
king. 
Zie ter verduidelijking figuur 1. 
Niet alle lenzen en diafragma's zijn kritiek wat betreft 

.. ';"" 

hun positie. 
- Een verplaatsing van de condensorlens geeft all~~n een 
verandering in lichtintensiteit. Een tolerantie van + 2mm 
is voldoende. 
~ Het eerste diafragma D1 veroorzaakt bij een verplaatsing 
een verandering van beeldgrootte, maar de totale vergroting 
en scherptediepte blijft konstant. De afstand wordt geto
lereerd met ± 3mm. 
- Het tweede diafragma D2 veroorzaakt bij een verplaatsing 
all~~n een verandering in lichtintensiteit. Tolerantie: 
+ 3inm. 
- Een verplaats,i,ng van de plankonvexe lens heeft theoretisch 
gezien, een vermindering van lichtintensiteit en verandering 
van beeldgrootte tot gevolg. Van de verandering in licht
intensiteit was tijdens experimenten weinig te merken. 
De beeldgrootte mag niet groter worden dan de grootte van 
het raster, omdat dit zinloos is. Tolerantie_ van de positie: 
± 2mm. 
- Ee~yerplaatsing van het raster heeft een scherptevermin
dering tot gevolg. Dit wordt veroorzaakt door de verandering 
van de afstand tot de achromatische lens. Deze afstand is 
kritiek, en moet met ± 2mm getolereerd worden. De afstand 
. . 

van het raster tot de plankonvexe lens is ~!~~ kritiek. 
- Een positieverandering van de achromatische lens heeft 
ee~ scherpte-vermindering en een verandering van de vergro
ting tot gevolg. 
De afstelling van deze lens is kritisch. De afstand tot hel 
raster is getolereerd met ± 2mm. De afstand van deze ~ns 
tot het objekt mag getolereerd worden met ± 5mm. 
Omdat er lenzen gekozen zijn met een grote brandpuntsafstand 
is de tolerantie ruim genomen(vanwege hun grote scherptediept~. 

--------~·~· · - . ···- --------- -- -· · - ·--
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Hoofdstuk 4 

Berekeningen van nieuwe lenzen 

Het--projektiesysteem mag niet te lang worden, omdat 
dan afwijkingen kunnen optreden zoals beschreven op 
pagina 40. De brenpuntsafstanden mogen niet te kort 
gekozen worden, omdat dan de scherptediepte te veel 
afneemt. Stel dat deze afstanden niet kleiner mogen 

·zijn dan de brandpuntsafstanden van de lenzen van het 
systeem van Groningen. Dus fL ~ 130mm en fL ~ 300mm. 
Om de totale lengte van het 1projektiesyste~m klein 
te houden kan men bijvoorbeeld lenzen met een grotere 
diameter nemen, waardoor de vergroting kleiner kan 

-worden {en de bou\'7lengte dus ook). De brandpuntsafstan
den vah-de lenzen moeten dan niet veel groter gekozen 
worden dan l30mm, resp. 300mm, want anders zou de 
bouwlengte t~ch nog te groot WO!den. 
Het bleek dat er weinig keus overbleef. In de documen
tatie werd maar f!f!n mogelijkheid aangegeven voor de 
keuze van de plankonvexe en achromatische lens, namelijk: 
Plankonvexe lens: 0 60mm, fL = 140mm; Achromatische lens: 
0 60mm, fL = 400mm. 1 

Lenzen met2een n~g grotere diameter hadden een vf!f!l grotere 
brandpuntsafstand. 

Het volgende geeft.een berekening van de voorwerp- en 
beelgpun~safstanden. 

Stel dat het oppervlak dat beschenen wordt op het objekt 
120mm in diameter bedraagt. 
Neem verder aan dat het oppervlak van de lens dat verlicht 
·wordt -30thm in diameter bedraagt. 
Hieruit volgt dat een vergroting van 1:4 noodzakelijk is. 

------------- ----- -------- -- -------·--- ---- ------
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Vergroting: m = 4 = ( Zie figuur 1 van hoofdstuk 2) 

____..... b2 = 4*V2 

1. + 1 1 
= 

v2 b2 fL 
2 

...lL __L_ l 
~ 4•v + 4•v2 

= fL 2 2 

----;> _5_ = __L 
4*V2 400 

~ v2 = 500mm 

-~ b2 = 4*V2 = 4•500 = 2000mm 

.. b2 + v2 = 2500mm 

1 Ltot = 306omm 

bl 4*fL 560mm =========== + vl = = 
1 

Dit is een acceptabele lengte. Korter kan de bouwlengte 
niet worden omdat de scherptediepte dan afneemt • 

. 
- ~ - -,, .. -- -- ---- -------- - -------··· . . ------~ ------ -· ----- -- -- - ·--- - --- -------- . . ·- . ··- --- - --



--

- 44 -

Hoofdstuk 5 _ 

Lensafwijkingen. 

De belangrijkste afwijkingen, die bij lenzen kunnen 
optreden,zijn: - Sferische afwijking 

- Chromatische afwijking 

ad. Sferische afwijking: · 

Ten gevolge van de kromming van het lensoppervlak, 
komt een lichtstraal die door de buitenrand van de lens 
gaat,dichter bij de lens dóor een brandpunt, dan een 
lichtstraal die door het midden gaat. 
Het volgende plaatje laat dit zien. 

Konvex: Neemt h toe dan neemt de brandpuntsafstand F 
af. Men zegt: De sferische afwijking is positief. 
De sferische afwijking wordt als volgt bèrekend:[Lit.6] 

Elke lens wordt gedefinieerd door de 
·r2 + rl 

vormfactor: ----------- q = 

r 1 en r 2 zijn de stralen van de gekromde oppervlakken 
van de lens. Bij een konvexe lens zijn deze stralen 

~ negatief. 

s' - s 
P = s' + s 

• Fig.2. 

( Zie volgende figuur) 

s' is de voorwerpsarstand en sis de beeldpuntsafstand. 

~ 

' ' 
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De gekozen lens is plankonvex. D.w.z. dat iin oppervlak 
een oneindige straal heeft. De straal van het andere 
oppervlak is niet gegeven. Stel deze X. 
Dus: r 1 =X en r 2 = 00 

GO+ X 
~ q == ct>-X = +1 

Voor de minimale sferische afwijking geldt (lit.6): 

2(n2 - l)p 
-n + 2 

n :brekingsindex 
(n ~ 1,5) 

s' in de positiefactor is gelijk aan s. 
= 280mm. 
Hieruit volgt: 

p = 280 -a> 
280 +<X> 

= 

= -1 

= 0,714 

qmin wordt met de plankonvexe lens niet bereikt. Dit . 
is niet erg nadelig. Zie ter -verduidelijking figuur 3· 

D 

I 

o, 1 - - - - -I- - - - - 1- -
I I 

-:2. -1 0 0,~1'1 1 

Fig.3. 
De plankonvexe lens zit dichter bij het minimum dan een 
bikon~exe lens. Daarom is gekozen voor een plankonvexe 
lens. 
De sferische afwijking kan dus nooit helemaal weg
gewerkt worden, maar bij q = 1 zit je toch nog in het 
dal van de grafiek, zodat de afwijking vrijwel 
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minimaal is. 
Voor de achromatische lens kunnen we een analoge 
berekening opzetten - zij het wat ingewikkelder, 
omdat er in feite twee lenzen tegen elkaar geplakt 
zijn - maar dit is zinloos, omdat in de dokumentatie 

--- niet gesproken wordt over de stralen van de opper
vlakken. 

ad. chromatische afwijking. 

Glas bezit de eigenschap wit licht te breken in 
verschillende kleuren, zodat men een spektrum 
van kleuren verkrijgt. Zo wordt de blauwe kleur 
gebroken met een kortere brandpuntsafstand als 
de rode kleur. 
Dit is te verklaren uit het feit, dat de brekings- ··· 
index van glas varieert met de golflengte van het 
licht. Zodoende varieert de brandpuntsafstand met 
de golflengte, en dus met de kleur. 
Om dit verschijnsel op te heffen maakt men gebruik 
van achromatische lenzen. Daarbij worden lenzen 
tegen elkaar gezet met verschillende brekingsindices~ 
Men maakt vaak gebruik van flint- en crownglas. 

In ons geval was.het nodig om het objektief achro
matisch te maken. Alleen het objektief zorgt in 
feite voor de projektie van het raster·· op het objekt. 
De plankonvexe lens niet, want.deze fungeert eigenlijk 
àllëen als lichtbronversterker. 
Wanneer het objektief niet achromatisch zou zijn, dan 
zou men op het objekt kleurverschillen aantreffen, 
en deze zouden de meting kunnen be!nvloeden. 

-------·--- --·- ----------------------



- 47 -

Hoofds-tuk 6 

Ontwerp van het projektiesysteem 

Het apparaat van Groningen had enkele gebreken. De 
__ houders _ van de lenzen en diafragma's waren niet 
stabiel. De positionering van de lenzen in de houders 
liet ook te wensen over. 
Het idee werd geopperd om_de lenzen en diafragma's 
in een buis te bevestigen. Eenmaal goed ingesteld 
en vastgezet kon er dan niets meer mee gebeuren. 

Dit idee heb ik nader uitgewerkt. 
~e lenzen hebben 6 vrijheidsgraden, te weten: 
3 rotaties en 3 translaties. Met behulp van de 
konstruktie moesten deze 6 vrijheidsgraden onder
vangen,worden. Zie ter verduidelijking onderstaande 

figuur. Z ·IJS l ~ 

X-as 
De translatie in de x-richting wordt meteen onder
vangen, wanneer de lens op,een bepaalde afstand 
in de buis wordt geplaatst. 
De rotatie om de,x-as doet niet terzake vanwege 
rotatiesymmetrie. 
Om de resterende vrijheidsgraden te ondervangen, 
heb ik de konstruktie ontworpen,,zoals deze gete
kend staat op de volgende pagina • 

. 

• 

- ·-· · ··~ - ·-- ··- -------·--------------------------------~- ----· --· ---~- ------------ ··-···-- ·-- - -· 
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Om de.houder van de lens is een ring bevestigd en 
m.b.v. een bout geklemd. 
D~ie stelbouten vallen met bun uiteinden in gaten 
die in de ring zijn geboord. Tussen bout en gat 
bestaat speling. 
Bij verdraaien van de bouten ka~e lens enkele 
millimeters uit het midden van de buis gepositio
neerd worden. Zo is de instelling in het y-z-vlak 
verwezenlijkt. 
De bouten kunnen in x-richting verschoven worden, 
door de sleuven, en zodoende zijn rotaties om de y-
en z-as verwezenlijkt. / ~ .... <)~{,{_-~ 

I 

~k ben mij er van bewust, dat h~t instellen geen 
/ invoudige zaak is, maar dit is een goedkope oplossing 

en wanneer het zaakje eenmaal ingesteld is,.hoeft er 
vrijwel nooit meer naar omgekeken te worden. 
Op deze manier worden de kondersor- de plankonvexe 
lens, de twee . diafragma's en het raster in de buis 
ondergebracht. Ook bij een a~dere vergroting hoeven 
deze lenzen namelijk niet opnieuw ingesteld te worden. -

-- - --- -··------" 
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De achromatische lens kan niet in de buis onderge
bracht worden, omdat bij een andere vergroting. 
deze lens w~l van plaats verandert moet worden. 
Deze lens heb ik op een statief geplaatst, dat in 
vertikale richting verstelbaaD is. 

- De staaf die in de ruiter steekt is vlak onder de 
lens onderbroken en met behulp van twee boutjes 
kan de lens t.o.v. de staaf geroteerd worden, 
waardoor in feite een translatie in de y-richting 
wordt verkregen. 
Zie ter verduidelijking van hetgeen hier . gesteld is 
de samenstellingstekening in de bijlagen. 
Er bl1~ft over: Rotatie om z-as en Rotatie om y-as. 
Daartoe heb ik om de lenshouder weer een ring 
bevestigd, die aan de buitenkant de vorm van een 
bol heeft, met een straal gelijk.aan de afstand 
tussen buitenoppervlak en lensas. 
Door een van de twee bouten van de buitenste ring 
aan te draaien wordt het geheel geklemd. 

Hoofdstuk 7 

Q~~~~-Y~N-~~-Q~~~~Q~~B~ 

Zie voor de samenstellingstekening hiervan weer 
de tekening in de bijlagen • .. 
Het bot wordt ingeklemd m.b.v. bouten die in een 
draaibare ring bevestigd zijn. Niet alle bouten 
hoeven gebruikt te worden. 
~9m gewrichtoppervlakken te kunnen meten is het 
noodzakelijk dat het hele . gewrichtsoppervlàk 
kan worden gefotografeerd. In é~n shot is dit 
niet mogelijk, omdat men niet in een keer het · 

. . 
hele oppervlak kan belichten. 
Twee instelbare vrijheidsgraden waren voldoende 
maar wel noodzakelijk. Daarvoor ;~a een rotatie om 
de x-as en een rotatie omde z-as genomen. 
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M.b.v. paspennen kan elke stand op een reproduceer
bare manier ingesteld worden, en kan zo het hele 
oppervlak opgenomen worden. 
E~n afstelling was ook nog noodzakelijk. In de 
objekthouder moeten namelijk ook kleine botten in-

-geklemd kunnen worden. Nu is het inklemmen . op 
zich geen probleem, maar het afstellen wel. De af
stand van de achromatische lens tot -objektoppervlak 
moet namelijk nauwkeurig aangehouden worden. 
Om dit te bereiken, is de ring, waar het objekt in 

· '· vastgezet is, verplaatsbaar gemaakt in ·x-richting. 
Op deze manier kan het bot op de juiste afstand 
van de lens geplaatst worden, zènr.sr dat de hele 
objekthouder verplaatst moet worden en de afstelling 
hiervan t.o.v. het projektiesysteem teniet wordt 
gedaan. 
Een andere, zo mogelijk nog belangrijkere, reden om 
de ring in x-richting verplaatsbaar te ma'ken is de 
volgende: 

~~~-Y!~~-Y~~-~~~-èE~-~~~~~~~~-~~~~~t-9E_S~Et9J~~~~t~ 
wordt moet samenvallen met de as van de bout van de ---------------------------------------------------

Lichtstr. 

as v.d. bout 

Alleen wanneer aan deze voorwaarde voldaan is, blijft 
het objekt in het beeld van de projektie (bij een 
rotatie) • 

• 
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Hoofdstuk 8 

Afstelling van het systeem 

Afstanden tussen lenzen en diafragma's kunnen afgesteld 
worden met een rolmaat. Deze is nauwkeurig genoeg., omdat 
de lenzen een grote scherptediepte op het objekt veroor
zaken. 
Andere afstellingen van de lenzen kunnen .het best gedaan 
worden met een laser. 
E~n manier is de volgende: 
1] Plaats de buis op de rail, maar wel z6, dat er nog 

genoeg ruimte overblijft voor de lichtbron. 
2] Zet de buis evenw~jdig aan de rail. 

3] Me.ak twee ronde l>'"aatjes die nêt in de buis . 
passen en boor in het midden een klein gaatje. 
Plaats deze twee plaatjes in het begin ren 

einde van de buis. 
4] Plaats de laser ervoor en richt deze op een 

zodanige rnahier uit, dat de lichtstraal door 
de twee gaatjes valt. Verander dan n!dts meer 
aan de instelling van de üser! 

5] Plaats nu stuk voor stuk de lenzen en diafragma's 
in de buis en richt deze z6 uit dat de laserstraal 
door de gaatjes blijft gaan. 

6] Richt op dezelfde manier de achromatische lens 
uit. 
~MaaR daarvoor nog eenzelfde plaatje, dat in de 
ring van de objekthouder past. Beter is het om er 
twee te maken, die v66r en achter in de ring 
geplaatst worden. Richt dan de objekthouder 
weer op een zodanige manier uit, dat de laser
straal weer door de twee gaatje valt. 
Richt d~arna de achromatische lens uit. 

-· - ·····- - --· --- ---· - - - ··---------- --------·· ... -------- -- --- ----· ·-- ------ -------
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7] Het raster kan nu gepositioneerd worden. 
Men kan bijvoorbeeld op de objekthouder 
een referentievlak door de z-rotatieas 
aanbrengen en daar het raster op uitrichten. 
Daartoe kan men op het referentievlak van 
te voren~horizontale.lijnen aanbrengen, die 

'horizontaal• gezet zijn. 
Belangrijk is niet, dat de lijnen zuïver 
horizontaal lopen, maar dat ze evenwijdig 
lopen aan het vlak ·door de·optische as en 
de as van de kamera • 

Wanneer een andere vergroting wordt gekozen, 
blijft het systeem goed werken, als de rail niet 
netjes horizontaal lopen. De as van het projektie
systeem loopt dan niet exact evenwijdig aan de as 
van de.ring van de objekthouder. Dit is niet van 
·belang. Er moet alleen voor gezorgd worden, dat 

het hele oppervlak van het bot·:beschenen wordt 
door de lic~tstralen. 
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VERGROTINGEN 
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Zoals gezegd kan men verschillende vergrotingen 
toepassen. 
Wel moet er rekening mee gehouden worden dat het 
raster ook vergroot wordt. 
In de volgende tabel staan alle waarden die van 
belang zijn voor een juiste instelling en de 
waarden die de konsekwenties van de · verg~ting 

aanduiden. 

Ver~ting Afstand:achr. Afst. achr. Rasterlijnen 
lens-objekt lens-raster per mm. 

-1 1 800 800 2,5 
1 1.5 667 1000 1.67 
1 2 600 1200 1,25 

1 . 2,5 560 1400 1 . 
1 . 3 533 1600 0,83 . 
1 3,5 514 1800 0,71 

1 . 4 500 2000 0,63 . 

Wanneer een andere vergroting wordt ingesteld, 
is het het eenvoudigst alleen de buis plus de 
rail waar hij op staat te verplaatsen. 
Het opname systeem kan dan blijven staan. 

Proj. 
diam. 
[mm] 
--
30 

45 
60 

75 
90 

105 

120 

Met een laserstraal moet dan de buis opnieuw 
uitgelijnd worden. De lenzen en diafragma's 
hoeven daarbij niet uit de buis genomen te worden. 

·-
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