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I. Samenvatting. 

Dit afstudeerwerk ~s verricht in het kader van een onderzoek, dat 

de optimalisering van een operatieve scoliosiscorrectie beoogt. 

In dit verslag wordt uitgegaan van een correctiemethode zoals die 

op de afdeling werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool Eind

hoven is ontwikkeld. 

Er wordt een meetsysteem beschreven om de geometrie van de primaire 

bocht van de scoliosis gedurende het correctieproces te kunnen vol

gen. 

Daarna volgt een eenvoudig model van de primaire bocht om de sco

liosishoek te bepalen. 

Tot slot wordt getracht om met behulp van een physisch model iets 

meer inzicht te krijgen in de tijdafhankelijkheid van het krachten

spel gedurende het correctieproces. 
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2. Inleiding. 

Een scoliosis is een zijdelingse kromming van de wervelkolom, die ge

paard gaat met een rotatie van de wervels.om een as, die samenvalt met 

de hartlijn van de wervelkolom. 

De hartlijn van de wervelkolom is een kromme, die de middens van de 

corpora verbindt. 

In figuur I is een A-P-projectie van een normale rechte wervelkolom 

getekend en in figuur 2 een wervelkolom met een scoliosis. 

De stippellijn stelt de plaats van de doornuitsteeksels voor; ten ge-
• volge van de rotatie ~s het doornuitsteeksel naar binnert toe gedraaid. 

Een methode om een scoliosis te corrigeren zal er dus op gericht moe

ten zijn om zowel de scoliotische kromming als de rotatie van de wer

vels te corrigeren. 

Een scoliotische kromming bestaat uit een pr~ma~re bocht met aan weers

zijden daarvan compenserende krommingen voor het noodzakelijke lichaams

evenwicht (zie Fig. 2). 

In de meeste gevallen ligt de primaire bocht thoracaal. 

Het lumbale en het cervicale gedeelte van de wervelkolom vertonen een 

grote mogelijkheid tot beweging. 

De operatieve correctiemethode, waar ~n dit verslag van wordt uitgegaan, 

beperkt zich tot een correctie van de primaire bocht (thoracaal), om

dat de compenserende krommingen vanzelf worden meegecorrigeerd. 

In de twee buigpunten van de hartlijn van de wervelkolom aan weers

zijden van de primaire bocht (A en 0 in Fig. 2) vertonen de wervels 

geen rotatie, terwijl maximale rotatie ongeveer in het midden van de 

primaire bocht optreedt, waar tevens de scoliotische kromming een 

maximum bereikt. 

Bij de in dit verslag gebruikte methode wordt aan drie wervels een 

klem met een staaf van ongeveer twintig cm lengte bevestigd (Fig. 3). 

Deze wervels worden ter plaatse van A, M en 0 gekozen. 
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Door de huid van de rug van de patiënt steken dus drie staven naar 

buiten. 

Door op deze staven krachten F (Fig. 4) uit te oefenen kan de scoli-
v 

otische kromming worden gecorrigeerd. 

Deze krachten zouden echter de rotatie van de wervels vergroten. 

Daarom worden ook de krachten Fd aangebracht (Fig. 4). 

Zo dienen de krachten F voornamelijk om de scoliotische kromming te 
V 

corrigeren en de krachten Fd om de rotatie te corrigeren. 

In de practijk wordt er regelmatig een kleine corrigerende verplaat

sing aangebracht, waarbij de krachten toenemen; na dit bijstellen ne

men de krachten af tot het volgende moment van bijstellen. 

Vroeger gedane operaties duurden ca. 10 dagen. 

Gemiddeld werd er 4 keer per etmaal een kleine corrigerende verplaat

sing aangebracht; in totaal zijn er dus ongeveer 40 tijdstippen van 

bijstellen geweest. 

In dit verslag wordt een methode beschreven om aan de hand van de uit 

de rug stekende staven ( de wervels taven) de geometrie van de primaire 

bocht te bepalen (Hoofdstuk 5) . 

In hoofdstuk 7 wordt aangegeven, hoe de scoliosishoek bepaald kan wor

den en hoofdstuk 8 geeft een eenvoudig model om de krachten t e beschrij

ven als functie van de tijd. 

Tenslotte volgt in hoofdstuk 9 een analyse van een vroeger gedane ope-

ra tie. 
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3. Probleemstelling. 

In de beginfase van het scoliosisproject zijn er enkele operatieve 

scoliosiscorrecties uitgevoerd. 

Hierbij werd een (voorlopige) constructie gebruikt, die aan de wer

velstaven werd bevestigd. 

De aangebrachte krachten werden (enkele keren) gemeten door gebruik 

te maken van een torsiemeter; met behulp van een ijkgrafiek kon de 

op de wervelkolom uitgeoefende kracht worden bepaald als functie 

van het moment, nodig om een moer aan te draaien. 

De rÖntgenfoto's, gemaakt gedurende het correctieproces, werden op

gemeten teneinde de rotatiehoek en de scoliosishoek te bepalen. 

De volgende figuur geeft aan, hoe de scoliosishoek <fs 
ten. 

werd geme-

A en 0 zijn de buigpunten aan weerszijden van de primaire bocht in 

A-P-projectie. 

De rotatiehoek werd bepaald uit de mate van asymmetrie van de 

geprojecteerde wervel; zie de volgende figuur. 

De kwaliteit van de rÖntgenfoto's was echter zo slecht, dat de plaats 

van de afbeelding van het doornuitsteeksel nauwelijks bepaald kon wor

den. 
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Uit deze metingen (scoliosishoek, rotatiehoek, krachten en momenten) 

kan een globale indruk verkregen worden over materiaaleigenschappen, 

zoals stijfheid, weerstand tegen wringing en kruipverschijnselen. 

Er ontstonden nu de volgende problemen. 

• Op de rÖntgenfoto wordt behalve de wervelkolom ook de metalen con

structie afgebeeld, waardoor de contouren van de wervels op de rÖnt

genfoto niet meer zichtbaar zijn. Nauwkeurige hoekmetingen zijn dus 

niet mogelijk. 

•De krachten werden niet continu bepaald, maar gemeten voor en na de 

tijdstippen van bijstellen. 

Er kon dus ook niets gezegd worden over eventuele tijdconstanten 

~n het kruipproces. 

• Er is geen goed rekenmodel beschikbaar, met behulp waarvan de gemeten 

grootheden leiden tot de bepaling van de materiaaleigenschappen van 

de wervelkolom. 

•De metingen van de krachten verliezen aan waarde, als men bedenkt, 

dat de gebruikte operatieconstructie nog diverse onvolkomenheden 

vertoont. 

De krachten worden bijvoorbeeld n i et loodrecht op de hartlijn van 

de wervelkolom aangebracht; hierdoor ontstaan er krachtcomponenten 



in axiale richting. 

Verder schrankten er diverse mechanische verbindingen van de construc

tie; het is niet bekend, hoe groot de verliezen zijn. 

De volgende oplossingen werden voorgesteld. 

• De stand van de wervels kan worden bepaald door de stand van de wervel

staven vast te leggen; dit gebeurt met behulp van een fotografische 

methode, die in hoofdstuk 5 zal worden behandeld. 

• In de oude constructie was het mogelijk de krachten te meten met behulp 

van drukveren (zie aanhangsel). 

Vanwege ingrijpende wijzigingen in de constructie is geen plaats over

gebleven voor deze drukveren. 

Daarom worden de krachten bij de komende operaties gemeten met behulp 

van rekstrookjes. 

Een definitief ontwerp ~n deze kan niet worden gegeven, omdat de toe

komstige constructie nog niet gereed is. 

Toch is er wel een idee over de gunstigste plaats voor de rekstrook

jes; dit wordt beschreven in het aanhangsel . 

• Er is een rekenmodel opgesteld, met behulp waarvan iets gezegd kan 

worden over het verloop van de krachten ten gevolge van kruipver

schijnselen; dit model wordt beschreven in hoofdstuk 7. 

Ook is er een eenvoudig model van de primaire bocht van de wervel

kolom opgesteld om uit de vergaarde geometrische gegevens de scoli-

osishoek ~s te bepalen. 

• Een voorstel tot een verbeterde constructie om krachten op de wer

velstaven aan te brengen is beschreven in het afstudeerverslag van 

H. Huybers. 

Er wordt momenteel door een afstudeerder van de afdeling W aan ge

werkt. 
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4. Enige relevante anatomische gegevens. 

De delen van het lichaam, die weerstand bieden tegen de scoliosis

correctie zijn: 

-de disci (Fig. 4-1) 

- de ligamenten van de wervelkolom (Fig. 4-2) 

- de grote rugspieren (Fig. 4-3) 

- de tussenribspieren (Fig 4-4) 

- de ligamentaire verbindingen van de ring: 

wervelkolom-ribben-borstbeen. 

Als een spier ~n een toestand van continue spanning komt (reactie 

op het uitrekken), wordt hij na enige tijd zo vermoeid, dat er au

tomatisch ontspanning optreedt. 

Hierdoor oefent de spier minder weerstand uit tegen uitrekking. 

De patiënt heeft daarom aan een zijde pijn aan de ribben (MM. inter

costales). 

De grote rugspieren, de spieren van de M. longissimus en de M. trans

versospinalis spelen een ondergeschikte rol bij de correctie, maar 

vormen de belangrijkste component in de oorzaak van een scoliosis. 

De ligamenten van de wervelkolom leveren veel weerstand tegen de 

correctie. 

Vooral het lig. anterior en het lig. posterior zijn erg sterk. 

Deze ligamenten bevatten veel gevoelszenuwen; gedurende het bijstel

len wordt de meeste p~Jn veroorzaakt door deze ligamenten. 

Tijdens de operatie worden de meeste ligamenten stuukgesneden of 

stukgetrokken, met name de ligg. intertransversarii. 

De grootste weerstand wordt waarschijnlijk geleverd door de disci, 

de MM, intercostales en de en de ligg. anterior en posterior. 

In welke verhouding zij een rol spelen, is onbekend. 

In Fig. 4-1,2 is de verbinding van de corpora van twee wervels 

voorgesteld. 

De discus bestaat uit de anulus fibrosus en een kraakbeenachtige 

kern, de nucleus pulposis. 
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Door osmose (eiwitten en zouten) staat de nucleus continu onder 

spanning. 

De anulus is samengesteld uit spiraalvormigverlopende vezels; de 

binnenste vezels zijn meer tangentieel gericht dan de buitenste 

vezels. Bovendien lopen ze gekruist (zowel binnen als meer naar 

buiten). 

De buitenste vezels leveren hoofdzakelijk tegenkracht op voor bui

ging van de wervelkolom, terwijl de binnenste vezels rotatie van 

de wervelkolom tegenwerken. 

De discus is door middel van kraakbenige sluitplaten verbonden met 

de corpora. 

De buitenste vezels van de anulus gaan over 1n de ligg. anterior 

en posterior. ,vinden1 

Door de continu onder spann1ng staande nucleus onde~lde wervels 

een afstotende kracht, die wordt opgeheven door de kracht, die de 

vezels van de anulus en de ligg. anterior en posterior uitoefenen 

op de wervels. 

Drukveranderingen 1n de discus, die het gevolg zijn van verplaat

sing van een wervel ten opzichte van de andere, worden opgevangen 

door verplaatsing van de nucleus (Fig. 4-S1. 

Bij buiging wordt de nucleus verplaatst naar dat gedeelte van de 

discus, waar de druk het grootst is , om daar ervoor te zorgen, dat 

de wervels niet te dicht bi j elkaar komen. 

Deze verplaatsing van de nuc l eus wordt veroorzaakt door het spannen 

van de vezels van de anulus en de ligamenten aan één zijde van de 

discus en het uitstulpen aan de andere zijde. 
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In het thoracale gedeelte is de mogelijkheid om te buigen gering van

wege de standen van de gewrichtsvlakjes van de wervels; enige rotatie 

~s echter mogelijk. 

De roterende momenten ~n het correctieproces liggen dan ook aanmerke

lijk lager dan de buigende momenten. 

De vezels van de wervelkolom zijn bijna alle elastische vezels. 

Vele van deze vezels worden t ijdens de opera tie zover gerekt, dat ze 

gaan scheuren. 

Herstel treedt pas op na afloop van het correctieproces om ze niet 

(onnodig) te beschadigen. 



5. CoÖrdinaatbepaling 

Om het correctieproces te kunnen volgen, is het wenselijk om de stan

den van de drie wervels te kunnen meten (Fig:)-1). 

Verschillende mogelijke methodes zijn vergeleken: 

a) Staafmeting . 

Elke wervelstaaf 1s op twee plaatsen gemerkt. 

Door het meten van afstanden tussen de verschillende meetpunten kun

nen de staven ruimtelijk worden beschreven. 

Deze methode is voor de patient echter zeer hinderlijk. 

b) Spiegelmeting. 

Aan het uiteinde van elke wervelstaaf is een spiegeltje bevestigd. 

Nauwkeurig gerichte lichtstralen worden door de spiegeltjes weer

kaatst. De plaats van de beeldpunten wordt vastgelegd; hierin zit 

de informatie over de stand van de wervelstaven. 

c) RÖntgenfoto's . 

Een laterale en een A-F-rÖntgenfoto geven alle informatie over de 

geometrie van de wervelkolom. 

De tijdens de operatie genomen foto's Z1Jn slecht van kwaliteit en 

de patiënt kan te veel rÖntgenstraling ontvangen. 

d) StereorÖntgenfoto's. 

Vanuit twee richtingen, die een kleine hoek met elkaar maken, wor

den twee rÖntgenfoto's genomen. 

Met een stereokijker kan de ruimtelijke stand worden bekeken. 

Door intern een raster aan te brengen kan quantitatief iets gezegd 

worden over de geometrie. 

Bezwaren als onder c). 

e) Fotografische methode. 

Gekozen i s voor een fotografische methode, die nu besproken zal 

worden . 

De geometrie van de primaire bocht word t vastgelegd aan de hand van 

de stand van de drie wervelstaven . 

Elke wervelstaaf is op twee plaatsen gemerkt. 

Voor dat merkteken gebru ikt men b i jvoorbeeld twee pennetjes, die 1n 
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de wervelstaven geschroefd warden. 

Het snijpunt van de pennetjes wordt nu als merkteken genomen. 

Deze merktekens warden vanuit twee onderling loodrechte richtingen 

gefotografeerd, 

Elke meting levert dus twee negatieven op. Elk negatief geeft een 

tweedimensionale "afbeelding" van de zes merktekens (Fig. S-1.). 

Ter onderscheiding noemen we de wervelstaven A, M en 0 en geven de 

ventrale merktekens de index 1 en de dorsale de index 2. 

In het nu volgende wordt behandeld, hoe uit de twee negatieven met 

elk zes meetpunten (merktekens) de ruimtelijke positie van de zes 

merktekens kan warden afgeleid. 

Door extrapolatie kan men dan hieruit de standen van de drie wervels 

berekenen. 

We beschijven nu de meting van een enkel punt . 

Het coordinatenstelsel wordt als volgt gekozen: 

De oorsprong ligt in Ml. 

Camera I wordt willekeurig geplaatst en gericht op Ml. 

De optische as van camera I noemen we de negatieve Z-as. 

Het optische middelpunt van camera 2 wordt geplaatst in het vlak 

door Mf, loodrecht op de Z-as. 



Camera 2 wordt gericht op MI . 

De optische as van camera 2 noemen we de positieve X-as. 

I'/' 
, .. b,~l 

1-----,,-,--A-,------~~~--------~~~~:--.;~~ 
y.~pt 

1 
/ ",- C.Qrnera. 

I I )( 1 

l'' 

t=tb.)-~ 

De afstanden van de optische middelpunten van de camera's tot de 

oorsprong noemen we -zei en xc 2 . 

De posities van de optische middelpunten worden dan: 

(O,O,Zcl ) en (Xc 2,0,0) (Zei (o, xc2) 0) 

De camera's worden scherpgesteld op MI; de beeldafstanden b
1 

en b2 
voldoen dan aan: 

- .:: 
l:c., -fa 

en 

De filml liggen dus op afstanden (-Zei+ b
1

) en (Xc 2+ b
2

) van de 

oorsprong verwijderd. 

We definiëren op de eerste film een n1euw coÖrdinatensysteem. 

Als oorsprong O' nemen we de afbeelding van MI; de X~as kiezen we 

door de oorsprong O', evenwijdig aan de X-as ; 

oorsprong O', evenwi j dig aan deY-as . 

I 
de Y-as door de 

Op dezelfde wijze defini ëren we op film 2. de Y"-as en de Z"-as. 

We gaan uit van een wi l l ekeur ig punt (X,Y,Z) en berekenen, waar dit 

punt afgebeeld wordt . 
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Uit 

Voor 

Dus: 

de figuur volgt 

x• I 

'I -- - -x 'I 

F lb . ~--'~ 

voor de afbeelding op film 1: 

b, 
a 

'lc.,- & 

I 

t'-bl--+ 1 

I I 
I 
I 

y': 
I 

I 

de afbeelding van het punt (X,Y,Z) op film 2 geldt: 
~ ,, •• b~, 'I -- - :. 
l 'I >tc.z.- x 

I I I 

X·'t - )( . '/ (S"-1) y.bl:. ....,(1c,,-l) -
'I· 1. .. : 'f"·~ c~--J) 

., ) -'!· b1 ::. '/ (x~1 -x 

Ons probleem kunnen we nu als volgt stellen . 

{s--l.) 

($··'1) 

Door de film op te meten krijgen we de waarden van X', Y', Y11 en Z". 

Door deze waarden in (5-1/4) in te vull en krijgen we vier vergelij

kingen met drie onbekenden . 

De procedure "minimax approximation11 geeft een optimale oplossing 

voor dit overbepaalde stelsel vergel ijkingen. 

Ook wordt de afwijking van elke vergelijking afzonderlijk gegeven. 

In plaats van met vier vergelijkingen te werken, kunnen we een ver

gelijking verwaarlozen. 
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Zouden we vergelijking vier vergeten, dan krijgen we: 

'X= 
è,, 

(~-~) 
1''. 'I' b, 

...... 
x• 'f ., . x. 

Y= 1;,, ()-- 6) 
ba È •• 

r - -
'f' 'f'' 

t = t- C.l (S"-1) 
... b,. 'f .. 

1." • '/I 

Verdere substitutie in vergelijking (5-4) geeft een controlemoge-

lijkheid: 

-'I· bl = 'f" (x,l- x)--+ 

Men kan direct een indruk krijgen over de onnauwkeurigheid van deze 

methode door te kijken naar de vergelijkingen (5-5/7). 

Als we aannemen, dat 

dan volgt uit (5-5/7) 

4X 1:G.I A x' - -· - b, 

~" I of Xt:l 11 

A'f - - · A'f Ay::. -· 4'f - ba ~~-

)(,t •• 
4~ - . At .. -bz. 

L/ 



Hierbij zij opgemerkt, dat bij de door ons uitgevoerde metingen geldt, 

dat Zei en xc
2 

beide in de orde van grootte van 2 meter liggen e n 

b
1 

en b
2 

in de orde van grootte van 10 cm, zodat de fout in de werke

lijke coÖrdinaten twintig maal groter wordt dan de onnauwkeurigh eid 

bij het opmeten van de negatieven. 

Stellen we onnauwkeurigheid van het opmeten op 5 f"' , dan komen we 

op een onnauwkeur i gheid in de coÖrdinaten van 0. 1 mm. 

De tot nu toe door ons ~n de practijk gevolgde methode is een variant 

van die, welke h i ervoor werd beschreven . 

Ter toelichting beginnen we met een punt P(X,Y,Z). 

Naast het punt P(X,Y,Z) zullen we ook gebru ik maken van de punten 

Q(O,Y,Z) en R(X,Y,O). 

y G. p 

bt x 

~c.t t.. 
'I 

----~ 

'i f; ~ I 

i 
b, 't ) 

~ 

T. I 
~--41 

t 'f 
~,. J.. -----

fl6·';)--f 

Fl b. ~--l 



Er geldt: Xu.- x 11 (s---e) Y= 't . 
bl 

t •• Xe.-.- X ( ~-- ~) - t· - b~_ 

x • '!ct -1 (·t- \0) - x - . 
b, 

I l.c.,- è ( ) .. _ ") y - 'I - . 
bt 

Voor de afbeelding <'Y", z") van het punt Q(O,Y,Z) op film 2 geldt: 

- .. Xc.1.- X " ( ~- 11) y - ·'/ -
Xc.z. 

:: ( b 1 / Xe 1. ) • '/ 
{ s·- u .. a.) 

-" Xc.~o -X 11 

( Ç- 13) en t - . ~ - Xc.z. 

=(bl/Xct) · ~ ( $-- 13~) 

Voor de afbeelding (X',Y') van het punt R(X,Y,O) op film 1 geldt: 

_, !,, -l • ()-1"4) x - • )( -
èc.e 

- ( b, ;~,.).x ( 5"- 1'1 Q.) 

-· ~,.- t I 
( $-- I~) ett 't - ·'I - è,, 

- ( b, I &c., ) • 't ( ~-- Is-Cl) -
De in de variant gevolgde procedure gaat als volgt. 

X' ,Y' ,Y" en Z" worden opgemeten uit de negatieven; de waarden van 

Xc 2' Zei' X en Z (de laatste twee in eerste orde benadering) worden 

Z.J 



gemeten en dus kunnen uit (5-12/15) X' ,Y' ,Z" en Y" worden bepaald. 

Uit (5-12a/15a) zouden dan X,Y en Z berekend kunnen worden, als 

h
1 

en h
2 

bekend waren. 

Om de meting van b
1 

en b2 te omzeilen werd gebruik gemaakt van de 

volgende redenering. 

We definiëren 4 y- ' 
)'i 

en Q. \i'" als 
l'f I 

De verhouding van (5-16) en (5-17) noemen we 

-· I ~~ 
-I 

I V= A l'l 'I - 'I~ --
Al't 'j" I - ,, ~ ,, 

I '!". - l 

V: 

t~-- .e) 

en wordt in de practijk direct uit de reeds bekende waarden van 

Y' Y' Y" en Y" berekend met behulp van (5- 12) en (5-15). 
4' 3' 3 4 

Voor V geldt m.b.v. lf-\1.4) e.t\ Cf•IS""'-)! 

V= ~. Xu., {r--•9) 
~l èc.l 

Nu worden Y" en z" gedefinieerd als 

~·· = v . ï" 

Substitutie van (5-12) 1n (5-20) en van (5-13) in (5-21) geeft: 

b, =n 

'I -- -· ·'J='t ( .;-12) 

--" ~ = { ~-- 2.3) 

Ook geldt (5-14): 

_, 
x = · X 



We kennen nu dus uit de metingen X' ,Y' =Y" en Z" en hebben de verhou

ding b
1
/Zcl nog nodig om aan de uiteindelijke doelstelling, nl. het 

bepalen van X,Y en Z, te voldoen. 

Voor de verhouding b 1/Zcl volgt uit (5-14,22,23): 

( 
b, )l. ( )ë ~ - i~ l• f- li~ - ~~ )l i- (i; - ~~ J 1 

~'I :: (X.s -x,_)'l. +- ('fl -'f")'" + (~J -"J-".)t 

De noemer is het kwadraat van de afstand tussen M2 en M
1 

en wordt 

vooraf gemeten. 

De teller wordt berekend u i t de gecorrigeerde coordinaten 

(x' ,Y' ,"Y" ,z"). 
(5-24) levert ons dus door invulleh _de wa~rde van{b

1
/zc

1
), zodat 

we door vermenigvuldiging van X' ,Y'=Y" en Z" met(zc 1/b
1
) de coor

dinaten van de meetpunten krijgen. 

In verband met de volgende bewerkingen worden de coÖrdinaten van 

(AI,A2,MI,M2,01,02) voorgesteld door een matrix met drie rijen en 

zes kolonnnen. 

XAl. Xl'11 

'/lU. '/MI 

tlll 2: r·u 
'/Nl 'fOl 

} NZ. ~OI 

)(Ot 

Daar MI 1n de oorsprong ligt, staan 1n de derde kolom enkel nullen. 

Nu alle meetpunten ruimtelijk bekend zijn, kunnen ook de plaatsen 

van de wervels beschreven worden . 

Rotatie van de wervels ten opzichte van elkaar geschiedt om het 

rotatiemiddelpunt van die werve l s . 



Daar er weinig of geen nauwkeurige gegevens over de rotatiemiddel

punten in wervelkolommen van levende mensen beschikbaar zijn en er 

zelfs over deze gegevens geen eensgezindheid bestaat, is besloten 

om de plaats van een wervel te situeren in het midden van een wer

vellichaam (corpus). 

Dit punt moet dan in het verlengde van de staaf liggen, die aan de 

wervelklem bevestigd wordt. 

Nu worden met behulp van rÖntgenfoto's de afstanden van de ventrale 

meetpunten (dus het dichtst bij de rug) naar de middenS van de bij

behorende wervellichamen gemeten. 

In het rekenprogramma worden deze meetpunten dan door lineaire ex

trapolatie (van meetpunt 2 naar meetpunt I naar wervellichaam) ver

plaatst naar de middens van de wervellichamen. 

In het rekenprogramma draagt de nu verkregen matrix de naam "corpus". 

Keuze van het assenstelsel. 

Als de matrix corpus in een geschikt assenstelsel beschreven is, kun

nen de standen van de wervels ten opzichte van elkaar eenvoudig bere

kend worden. 

Enkele practische e1sen voor dit assenstelsel zijn: 

- De projecties van corpus in de vlakken x*=o en Y~=O moeten de

zelfde zijn als die, welke de medicus beschouwt als de A-F

projectie en de laterale projectie. 

- De matrix moet snel informatie kunnen geven over de mate van 

scoliosis. 

Er wordt van uitgegaan, dat de buitenste staven bevestigd zijn aan 

die wervels, die in de buigpunten van de primaire bocht van de scoli

osis liggen. 

Deze vertonen dan theoretisch geen rotatie; de Z-as wordt door deze 

wervels gelegd en wel zo, dat Z~A) z*o. 

Het Z~=O-vlak komt zo te liggen, dat M~ 1n dit vlak ligt. 

Er moet dus gelden: z*M=O. 



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

~ 
Het X =0-vlak wordt zo geconstrueerd, dat het gelijke, maar tegenge-

stelde hoeken maakt met de A- en de 0-staaf. 

De positieve Z-as is dus caudaal gericht; de A-staaf is de caudale 

en de 0-staaf de craniale staaf. 

Aan al deze eisen wordt voldaan, indien (Fig. 3-7): 

'· " a o < o 

:0 

..,. 
'I 02. > 0 

Hierin is 
l,.:: h;J i- ( '1-~J 

I 

In het rekenprogramma betekent dit: 

t. ~orr"~[.LI]'>o en c.orr~~[3.~-1 <.o 

2. ~orrt.ts [1)11;. c.or-ptA\(t . ~-): o 

t::~ .. ~~ ~ (:z.,a] ~ c.orptA~[t,r] ~ o 

.3 . ~ 0 r p~ ~ (1. l) I L I :. - ~ 0 _....rIA~ [ I, '] I L 3 

lt. l:.o .. P"'~ [J, ~) .:. o 
s-. l.orpt...~[~ . 1}'>o e.v. c. orp~A~[-2 , &) > o 

Hierin is 

L' = / { ""~,. .. ~c•.l1 \t -4- \'o ~P"~(•·•) l t I 

en l ~:. .J \ ~ot{'"'-'[1, 1:.)\' ~ ~c.orpt.t ,[t, 'l \ >. 
1 
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De transformatieprocedure is als vo l gt: 

~ 

'1.. :. a." ·X ~ a.,\. · '( ~ q,l · t +- or.,o 
l# 'i -:. O.u ·X i- C\n · 't t- itu · 1- +- Q.&.o 

w. 
~ =- a.l, · )( "- O.u: 'i "-a. u· ~ .._ ~;\o 

(S"'-~1) 

( ~--\ ~) 

(s--2't) 

Daar beide assenstelsels Teehtsdraaiend carthesisch zijn en de trans

formatie s vervormingsvri j , kunnen de volgende vergelijkingen worden 

gebruikt: 
t t t a.,, .... Q..l.l + ctll .:. \ 

l.. l. 1. 
Cl a~ ..,... ct1.1 .,_ Q.3l -

1. l. 1. 
ct,~ + tt 1 } +- ·ct 1 ~ :. I 

C(ll . C(2.1 .,_ 'lll . lt l.l i- (.t l,. C(.ll :: O 

C<. 1l.. ~~~+au. ctl3 + GtH. Q.H =- o 

Ct." . a,l f- Q;l,. 4t~ .,_ Q~•. GtH : o 

(r--tr) 

( )- -l.b ) 

( ,-_ 2.1) 

(~-- 19) 

(r-- ~o) 

In de transfor mat i, , (5-22/24) komen twaalf coëfficienten voor (a .. ). 
~J 

(5-25/30) leve~en z e ~ v e r ~elijkingen voor de waarde van die coëffi-

cienten . 

Onze eerder gestelde e~sen l everen nog eens zes vergelijkingen: 

Bij de vergelijkingen (5-31/36) zijn de coÖrdinat en zonder ster-index 

~de co~rd inaten van A,A2 ,M,M2, 0 en 02) bekend als resul taat van de 

opmetings procedure. 

Het is ntet deze t waalf vergeli j kingen (5-25/36 ) dus mogelijk om de 

twaalf l:ransformatie-coëff icienten op te lossen. 



Hiervoor is een rekenprogramma opgesteld. 

Ter vereenvoudiging is de transformatieprocedure in stappen uitge

voerd; Tussentijdse controle is nu mogelijk. 

In het volgende zullen de indices (~) worden weggelaten. 

, 



6. Controle-experiment. 

Voor de in het vorige hoofdstuk beschreven variant om de coÖrdinaten 

en de standen van de drie beschouwde wervels van de primaire bocht te 

bepalen is een rekenprogramma opgesteld. 

De tekst van dit programma wordt in het aanhangsel beschreven. 

Om dit programma te testen werd een kunstwervelkolom gemaakt (Fig. 

6-1). Deze bestaat uit een metalen buis, waar drie staven aan zijn 

bevestigd. Deze staven kunnen vrij over de buis verschoven worden. 

De meetgegevens werden verkregen met behulp van een opstelling ( zie 

Fig. 6-2), waarin de optische assen van twee camera's elkaar snijden 

onder een rechte hoek. 

De hoek, die de optische as van camera I, resp. camera 2, met het hori

zontale vlak maakt, noemen we ~, en 01.-a.. 

Als camera's werden gebruikt: eenogige spiegelreflex voor het 6-6 cm. 

negatief formaat. 

De negatieven werden opgemeten in het laboratorium voor lengtemeting 

van de Technische Hogeschool Eindhoven, dat over een hiervoor geschikt 

apparaat beschikt (Fig.6-3). 

De negatieven lagen volkomen vlak, omdat ze tussen twee planparallelle 

gepolijste glazen schijven geplaatst werden. 

Het negatief kan met een vergroting van maximaal IOOx afgebeeld worden 

op het matglas, dat voorzien is van coÖrdinaatassen. 

De negatiefhouder kan in drie onderling loodrechte richtingen getrans

leerd worden met behulp van een coÖrdinatenslee. 

De X' ,Y' ,Y" en Z" assen werden als volgt bepaald. 

Er werd een koord gespannen van MI naar camera 2. 

Camera I werd nu uitgericht door de "horizontale" rasterlijn, die door 

het centrum van de zoeker gaat, te laten samenvallen met de afbeelding 

van het koord. 

Op analoge wijze werd camera 2 uitger i cht. 

Bij het opmeten bepalen de randen van de bel i chte delen van de negatie

ven de richtingen van de ass en . 

, 
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In het geval, dat ~, = 0.1.. ,wordt de vallijn van een schietlood, dat 

verticaal bov•n MI hangt, meegefotografeerd. 

Bij het opmeten van de negatieven wordt de afbeelding van de vallijn 

van het schietlood met de hand evenwijdig aan de verticale coÖrdinaat

as op het matglas van het hierboven beschreven apparaat gelegd, waarna 

MI naar de oorsprong van het assenstelsel wordt getransleerd. 

Bij de opnames werden diverse afstanden tussen de meetpunten vastgelegd. 
het 

Deze afstanden werden ook berekend met behulp van rekenprogramma. 

Er werd nu gekeken, in hoeverre de gemeten en de berekende afstanden 

met elkaar overeenstemden en hoe groot de fouten waren. 

De te varieren grootheden waren: 

- de standen van de staven. 

De staven werden om de hartlijn van de kunstwervelkolom geroteerd over 

een hoek van max. 60• • 

De afstanden tussen de staven vatieerden van ca. 2 tot ca. 10 cm. 

- de opnameafstand. 

Variaties van 1 tot 6 meter. 

- de brandpuntafstand van de lenzen. 

Er werden lenzen gebruikt met brandpuntafstanden: 40, 80 en 150 mm. 

- De stand van de kunstwervelkolom. 

De kunstwervelkolom werd om de verticale as door MI geroteerd over hoeken 

van maximaal 180• en om een horizontale as door M1 over hoeken van maxi

maal 90• • 

-tussen de meetpunten Al, MI en OI en de hartlijn van de kunstwervel

kolom werden dunne bandjes aangebracht . In plaats van de coÖrdinaten 

van Al, MI en 01 werden nu de coÖrdinaten van de bandjes opgemeten. 

De meetgegevens staan in het aanhangsel. 

Door de opnameafstand te varieren worden de correctie met behulp van 

de factor V (5-18) en de correctie met behulp van de factoren 

~G.l -l Xe&.- X 

X ca. 
(5-12/15, perspectivische correctie) getest. 

, 



Door de brandpuntafstanden te varieren wordt ook de correctie met de 

factor V getest. 

Een verandering van de stand van de kunstwervelkolom mag ~n de matrix 

corpus geen veranderingen teweegbrengen. 

Verder is onderzocht, wat de fouten zijn ten gevolge van een hoek tus

sen de optische assen, die afwijkt van 90•. 

Bij de meting---en aan de bandjes moet de uiteindelijke matrix corpus 

dezelfde zijn als in het geval, dat de coÖrdinaten van AI, MI e• 01 

worden opgemeten. 

De grootste fouten ~n de berekende waarde van de diverse afstanden 

(vergeleken met dezelfde afstanden, met een schuifmaat opgemeten) wa

ren 4%. 

Dezelfde fouten resulteerden bij de me t ingen aan de bandjes. 

Hierbij moet worden opgemerkt, dat de metingen, rechtstreeks aan de 

staven, fouten vertonen. van dezelfde grootte . 

We mogen zeggen, dat deze methode met nauwkeurig werken een onnauw

keurigheid van 2% levert. 

Bij afwijkingen van de rechte hoek tussen de optische assen was de 

maximale fout 4% bij een hoek van 85° , 7% bij een hoek van sa• en 

12% bij een hoek van 75°. 

, 



7. Eenvoudig model voor de bepaling van de scoliosishoek. 

(N.B. We zullen hier spreken over het assenstelsel met de indices~' 

maar in de notatie worden ze gemakshalve weggelaten). 

Voor de berekening van de scoliosishoek wordt de wervelkolom ver

geleken met een bladveer. 

De projectie van de hartlijn van het gedeelte van de wervelkolom 

tussen A(O,O,ZA) en de projectie M'(XM,O,O) van M(XM,YM,O) is die, 

welke een bladveer heeft, die aan een uiteinde (M') wordt ingeklemd 

en aan het andere uiteinde (A) loodrecht op de hartlijn wordt be

last met een kracht FA. 

Evenzo wordt het gedeelte tussen M' en 0 door een bladveer voorge

steld (Fig. 7-I). 

... 

De afstand tussen M' en A volgt uit de rekenprocedure en wordt rA 
genoemd; 

Voor rA' 

analoog wordt r
0 

gedefinieerd. 

resp. r 0 geldt: 

t-~ = ~-f X_A ___ X_M_)_1 - .... -( l-A--r-M-)--,1.1 

ro ~ V(1.o- X ,.")1 
f.. (!o- 2-N )z 

1 

Voor de volgende berekeningen nemen we aan, dat de geometrie van de 

primaire bocht symmetrisch is ten opzichte van het Z=O-vlak. 

De scoliosishoek tt wordt dan gedefinieerd als de hoek tussen de 
J~c.oJ 



loodlijnen op de hartlijn in A en 0. 

Voor 'f ~G.OI geldt dus: 

~SeOI:. l·~A ::- l·~o 
We zullen nu berekenen, hoe de scoliosishoek <fA (~0) afhangt van 

de aangebrachte kracht FA (F0 ) in A(O). 

In figuur 2 is de hartlijn getekend van een bladveer met lengte 1, 

die het gedeelte van de wervelkolom tussen M' en A (0) vervangt. 

Voor het gemak is M' even in de oorsprong gelegd. 

,_.~/\ 
... . ...... \ 

....... ' ... 
- -- - - -- --- - - -.---- - Jlll'>.-:----- ... - --- ---- -... .... ... 

... 
------~-----------... 

~==~~~~~~_l~------------4~ 
-.-~' r: I. Zs 'l l. 

M :oor~prot\9 

Er wordt een statisch evenwicht beschouwd. 

De som van de momenten ten opzichte van een willekeurig punt S op 

de hartlijn is gelijk aan nul: 

M \ + Xs · Ft - è ~ · F ~ - M o =- o 

--i> N ',) = M o -x~· F~z -t- ë~ · F ~ 
M

0
,FX en F

2 
worden berekend uit: 

momentenevenwicht ten opzichte van de oorsprong: 

-M 0 +- r-k · F:::: o ~ Mo.:r-k. F 

, 
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krachtenevenwicht: 

F )(. .,.. F. (.oS Cfe = 0 ..... fl(:- F. t:.oS ere 

Ft:- F- si"' 'fe = o ~ F~=- F. ~i"'Cft 

Substitutie van (7-6,7,8) in (7-5): 

differentiatie naar S: 

(J-9) 

Cr-•o) 

Daar()'%~= '/Rs , waarin R
8 

de kromtestraal ter plaatse S voorstelt, 

geldt voor MS: 

M':. = t. r. ~s> l-,. -u) 
l>~ 

Hierin is E de elasticiteitsmodulus, I het oppervlaktetraagheidsmo

ment en 'f(S) de hoek, die de raaklijn aan de hartlijn in S maakt met 

de Z-as. 
oXv. ê) ~V 

Voor /l>'l en Iu~ kunnen we 

~ :: S ~~ 'fCS) 
é)~ 

t~$ :. C.o~ Cf(s) 

schrijven: 

waardoor (7-10) met behulp van (7-11,12,13) wordt : 

E..r. ïJl.trc~J = - F. c..o~ ( Cft~>-re ) 
ë>s .. 
u~P F of -.:. A. C.o~fl) rr....at A::- e.~ B~ ~ - (lj(S) 
()~1.. r f..t r lt I 

De oplossing van deze differentiaalvergelijking: 

A 
S=- -~~ ~ +C. 



De integraal stelt een onvolledige elliptische integraal van de eerste 

soort voor en is te schrijven als: 

Hierin is 

a\ ol x 

~ -./1- k'. si.,.'x 

met 

(7-16) is dus te schrijven als: 

Als S=l, dan 

dus: 

Voor S=O geldt: 

I 
k~

Vï' 
(J-19) 

(r·lo) 

{-f-12.) 

' 
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Voor kleine <ft is op eenvoudige wij ze in te zien, dat 

F. ~! ~ 
2. E.l = ev 

Hierin is z1 de Z-coÖrdinaat van het vrije uiteinde van de blad

veer; 'l/V' is in figuur 4 aangegeven. 

Bij 'J,l <.O)J4 rGld. geldt, dat 
fV I 

.f - èt < ;;; . t..l. f!l'\ 
Met behulp van een rekenprogramma is het 

~ < '- '7. (7- .. 14) 
Cft.vo . (IJ 

versch~l tussen .11.• en 

Q('ft) berekend als functie van Cf.t. (zie aanhangsel). 

Het valt direct op, dat het verschil tussen~~ en~{~} voor kleine 

hoeken verwaarloosbaar is: 

Q(<ft)- ~tAr * 100 ~D <.. o,t "JtJ 
~(Cf.t) 

en zelfs bij <ft::.. t r~d. nog slechts 0,035 radialen is (dus bij <ft'>')()
1

1'1. r'~rl. ) 
Dit is als volgt aannemelijk te maken (kwalitatief). 

Bij de afleiding van (7-23) is aangenomen, dat z
1

=1 en dat de kracht 

F geen component in de Z-richting heeft. 

Bij toenemende <ft wordt de component van F loodrecht op de hart

lijn steeds kleiner (F.cos~t ); de verhouding vanCfw en(((lft) zou 

in de orde van cos 'ft moeten liggen, hetgeen niet in overeenstem

ming is met tabel . ~·- in het aanhangsel. 

x 
F f 

' ' I 
I 

'f 

'-tl 



Als'! > 0,14 rad, dan geldt: l-Z
1

) 0,01.2
1 

( r-l'S") 
Uit figuur 4 is af te lezen, dat (7-25) neerkomt op een vergroting 

van de lengte van de bladveer. 

Uit tabelJII (aanhangsel) blijkt, dat de afname van de kracht via 

F.cos ft deels wordt gecompenseerd door een toename van de lengte 

van de bladveer. 

In de practijk kan (7-23) dus toch gebruikt worden, mits voor z
1 

de lengte· van de bladveer wordt ingevuld. 

In het nu volgende wordt een methode behandeld om de scoliosishoek 

te bepalen aan de hand van rÖntgenfoto's en de resultaten van de 

coÖrdinaatbepaling. 

Voor de aanvang van de operatie worden van de wervelkolom röntgen

foto's gemaakt; aan de hand van deze röntgenfoto's worden de boog

lengte en de afstand tussen M' en A of 0 ( A(O) ) bepaald . 

De booglengte van de wervelkol om tussen A(O) noemen we 1 .. 
1 

, ro, 
waarbij de index "I" aangeeft, dat we te maken hebben met de eerste 

rÖntgenfoto's. 

De afstand tussen M' en A(O) noemen we r .. 1; ook hier heeft de ro, 
index "I" betrekking op de eerste rÖntgenfoto's. 

Als resultaat van de coÖrdinaatbepaling hebben we ook de afstand 

tussen M' en A(O): rf 
1

; hier heeft de index "I" betrekking op 
oto, 

de eerste coÖrdinaatbepaling. 

De afstand tussen M' en A(O) bij de m-de serie rÖntgenfoto's noe-

men we dus: r .. ; de afstand tussen M' en A(O) als resultaat van ro,m 
de n-de coÖrdinaatbepaling is r • foto,n (n~ m). 

Als rf 1 "' r .. 1 .wordt 1 .. 1 vermenigvuldigd oto, ro, ro, met 

ltl"': l . rtoto.• 
I R~.J '"""-t,l 





* Vervolgens wordt~,. * bepaald uit het verschil (1 - r ) met be-
l foto, I 

van figuur 6. 

* is nu de halve scoliosishoek: 9f,/ -:. r 'f)t.e/• 

de tweede coÖrdinaatbepaling krijgen we rf 
2

• 
~ * oto, 

Uit (1 - rf 
2

) wordt nu <f.L l. bepaald met behulp van 
1 oto, , 

Na enkele dagen wordt er weer een röntgenfoto gemaakt 

figuur 6. 

(bijvoorbeeld 

na 15 keer bijstellen); hieruit worden 1 -
2 

en r -
2 

bepaald. 
ro, ro, 

Stel, dat we onder die omstandigheden met de n• coÖrdinaatbepaling 

bezig zijn en dus rf weten. oto,n 
Dan wordt 1 .. 

2 
gecorrigeerd: 

ro, 

fo • 
Vervolgens wordt~ afgeleid uit (1 2 - rf ) en figuur 6. 

11, oto,n 
.h 

enz. 

Als we aannemen, dat r
1 

via de fotografische methode bepaald kan wor

den met een onnauwkeurigheid van 1%, dan betekent dit een absolute 

fout van ca. 1 mm. 

In figuur 7 is de absolute foutACf, uitgezet als functie van 'fe 
voor het geval, dat de fout in 2 te verwaarlozen is en de fout in 

r
1 

1 mm bedraagt. 

Om tussentijds de bepaling van de waarde van 1 met behulp van röntgen

foto's te omzeilen en om niet voor verschillende waarden van 1 via me

tingen figuur 6 te moeten bepalen, is gezocht naar een andere methode 

om <f te kunnen bepalen. e 
Voor kleine hoeken ~ is eenvoudig 

tw- 3 
X = f. le 
t J. f..I 

in te zien,dat (zie Fig. 7-8a): 



> 
~ 
(J 



x 

\ ............. ·-· ...... - .. .._ . ._- -···--··-----··· 

--
--------

0 

Hierin is x
1 

de X-coÖrdinaat van het 

. en z
1 

de bijbehorende Z-coÖrdinaat . 

Voor de verhouding x1/zl geld t: 

Voor kleinelf ( <o,a&lrc\cl 
lv 

'ft~=. 

) geldt: 

!3_!t 
2.. é r. 

Uit (7-23) en (7-26) volgt dan: 

3 Xt. 
lf.t,.,. : z:. it 

vrije uiteinde van de bladveer 

Daar voor kleine x1 /z1 geldt: (Xt/~l):Qrfa~(Xt/it} 
mag voor (7-27) worden geschreven: 

'ft~~r: Qrctàn (Xe lt,_) {}--2~) 
Voor drie bladveren met lengten 10,15 en 20 cm is bij verschillende 

lf.tJe arctan(X/Z1) berekend en in figuur (7-8) uitgezet tegen'f.lN', 

waaruit blijkt, dat (7-28) ook voor grotere hoeken geldt. 

Dit betekent, dat in de practijk de scoliosishoek bep'aald kan worden 

uit de meting van de coÖrdinaten. 





8. Een eenvoudig model voor de beschrijving van de tijdafhankelijkheid 

van de aangebrachte krachten. 

De in dit verslag gebruikte correctiemethode neemt 1n de practijk 

een periode van ca. 10 dagen in beslag. 

Per etmaal wordt er gemiddeld vier keer een corrigerende verplaatsing 

aangebracht. In totaal wordt er dus ca. veertig keer bijgesteld. 

De grootte van de verplaatsing is constant tot het volgende tijdstip van 

bijstellen. 

Gedurende het bijstellen nemen de krachten toe. 

Tussen de tijdstippen van bijstellen treden kruip- en deformatiever

schijnselen op, waardoor de groottes van de aangebrachte krachten 

verminderen en waar de aanduiding "kruip" voor gebruikt zal worden. 

In dit hoofdstuk zal een model behandeld worden voor deze kruip. 

In het algemeen wordt een kruipproces beschreven door het bepalen 

van tijdconstanten. 

Een mogelijk model hiervoor is een combinatie van veren (veerconstan

tes c
1

, ••••••• Cn) en dempers (dempingsconstantes K
1

, ••• • ••• Kn). 

Zie figuur (8-1). 

k., 

FCt) 

h(h) 

&.8-1 



Hierin is F(t) de kracht, die uitwendig wordt aangebracht, als func

tie van de tijd en h(t) en x.(t) de verplaatsingen, zoals aangegeven 
1 

in figuur (8- 1). 

In dit model geldt: . 
F(~)== ~ x.tt>. c, 

L~• L 

Dit model bevat n tijdconstanten ('t 1 ••••• "'C;. -·· ( 1: ll) • 
Voor t:~ geldt: 

I< i 't·=-
' C· .. 

(' -I) 

ca -1) 

Voorlopig is het voor ons voldoende om één grote en één kleine (r
9 

~ rlr ) 
tijdconstante te bepalen, waarmee we een i ndruk kunnen krijgen van het 

kruipproces tijdens de scoliosiscorrectie. 

Hier wordt tS veel groter gekozen dan de duur van het correctieproces; 

na afloop hiervan zal F(t) ten gevolge vanr~ verminderen. 

Aldus komt het volgende model om het kruipproces te beschrijven tot 

stand: 

A ~------~ F l f:.) 

X Ct) 

Krachtenevenwicht op het punt A l evert: 

F(t)- c,. hfl)- k ( ci!l_ CU}= 0 
cl~ dt ( cY-3) 



0 

Krachtenevenwicht op het punt B levert: 

{a-4) 
Op taO wordt het punt A verplaatst van h=O naar h=h

0 
en blijft con

stant tot t=t
1

• 

Op het tijdstip t=t 1 wordt het punt A verplaatst van h=h
0 

aaar h=h
1 

en blijft weer constant tot t=t
2 

enz. (Fig. 8-3). 

In figuur (8-4) is de .kracht F(t) als functie van de tijd weergegeven. 

ho fu. t?-3 

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

Fl~:) 

FCt,) 
Fl!J) 

fi9·8-'1 F(ia,) 

0 1:, A~ '" ~:" 
~ 

Tussen de tijdstippen van bijstel len geldt dus : 

d h(t) = 0 c ,_ S') 
cJt 



Met behulp van (8-5) gaan (8-3) en (8-4) over in: 

Flt)== c9. ht•)- k· cl! 
di: 

Oplossing van (8-7): 
f: .. -x l!) = C · e r> hlc i: 

Als t=O, geldt x=h
0

; dus: 

' X{t)= ho·e.-r 
Substitutie van (8-9) in (8-6) levert: 

-! 
F l t) .. c9 . ho .,.. c k. ho· e r 

Als t=t 1 geldt voor F{t): ", 
Ft~.) a e.g. h() .,. ck · ho· e-r 

In zeer korte tijd wordt h(t) gelijk aan h
1 

(h
1
) h

0
). 

In tijdnotatie wordt dit beschreven als t 1-t~· 
De randvoorwaarde voor (8-8) wordt dan 

~· • h -y X(h, ).::: 
0
·e ,.. {h,-ho) 

Hiermee wordt de oplossing van (8-7): ~- lt, 

~ ) --r * X(~)={ho·ê ~(h,-l,o).e ,lt:~l:,) 

(8--6) 

(a-r) 

(IJ-i) 

(1-~J 

( 9-lo) 

ca-u) 

( ~-12.) 

(1' .. 13) 

(B-14) 

(l-Is-) 

?I 



In zeer korte tijd wordt h(t) gelijk aan h2 (h2) h
1
); 

in tijdnotatie: t 2_, t~. 
Randvoorwaarde voor (8-8): 

~ ~] -~ X(~,) =[hoi--l~a-ho)·e. •e r -r(lh.-ha) 

Substitutie van (8-21) in (8-6) geeft : 

(IJ-l]) 

( ,_, ') 

l D-2t>) 

• "' ~ !1) ·r ~ .f(A) =C, .hJ t-Cic {ho tCha-~ol·e? + ( ~l~h.}·~ + lhJ-J,l}.e ~" •c a l~~ ~.s J~ ( 8-12) 

Algemeen: 

t- ." 
F ( t; ~ ~ <. !;, .. ,} = CQ .h.: + Ck !{( hh -hh-• ).e .. r-1 

J bso 
( 9-1.3) 

In het geval, dat 

e <<:. l 

mag voor (8-23) geschreven worden : 



Zo is ook op eenvoudige wijze in te zien, dat: 

. t:, -1::4 
Fll:~ J :& Ca. h, +- c~ Ï~{ {h"- h __ .). e ,.... 

J lt:O 



9. Analyse van de metingen, verkregen tijdens een vroeger gedane 

scoliosisoperatie. 

N.B. De getalwaarden van de metingen zijn in het aanhangsel opgenomen. 

De grootte van de krachten, die gemeten zijn vóór en ná de tijdstippen 

van bijstellen, zijn weergegeven in figuur 9-1; in hoofdstuk 2 is be

schreven waar de krachten op de wervelstaven aangrijpen. 

Voor een beschrijving van de constructie, die de krachten aanbrengt 

op de wervelstaven, wordt verwezen naar het afstudeerverslag van 

H. Huybers. 

De som van de krachten, die op een wervelstaaf werken, bepaalt de 

resulterende kracht, die op de wervelkolom wordt uitgeoefend en is 

weergegeven in figuur 9-3. 

De krachten op de staven werden aangebracht door middel van het aan

draaien van moeren met behulp van een torsiemeter voor de kleinere 

krachten en een momentensleutel voor de gro tere krachten. 

Uit de gemeten momenten werd via ijkgrafieken afgeleid, hoe groot 

de krachten waren, die op de wervelkolom werden uitgeoefend. 

Een moment van 1000 Nmm kwam overeen met een kracht van 40,7 N. 

Voor zover de metingen van de scoliosishoek aan de hand van rÖnt

genfoto's konden worden gedaan, zijn ze als functie van de tijd weer

gegeven in figuur 9-4. 

Het correctieproces begon op 15 januari en eindigde op 23 januari. 

De scoliosishoek werd gemeten met een onnauwkeurigheid van t 4° • 

Het tijdstip, waarop de rÖntgenfoto's werden genomen, is niet pre

cies bekend; het lijkt aannemelijk om dit tijdstip te stellen tus

sen 9 uur en 17 uur. 

Op 20 januari liet in de loop van de ochtend een klem los; het is 

onbekend, hoe laat dit gebeurde . 

Van de acht scoliosishoekrnetingen hadden zes metingen betrekking op 

het correctieproces, waarvan drie vóór en drie ná 20 januari. 

Na de correctie werden twee metingen gedaan aan rÖntgenfoto's (dus 



! .. 

-1--·;-t ··r'· 
! 





lo • 

• Lo 

. 0 
I c.> +>.,.;..·+---4-~~~~+-·'· 

•••• 

•••• 

I••• 

• 



met Harrington-fixatie): de eerste van deze rÖntgenfoto's werd één 

maand en de tweede 

gemaakt. 

. drie maanden na afloop van het correctieproces 

In figuur 9-5 ~s als functie van de tijd weergegeven het verschil 

van de kracht op het tijdstip, dat er net bijgesteld is 

en het daarop volgende tijdstip, dat er bijgesteld gaat 

(F(t* )) 
n 

worden(F(tn+l)). 

In figuur 9-6 is uitgezet de verhouding van het verschil van de 

krachten van vlak ná en vlak vóór het bijstellen (F(t* )-F(t )) en 
n n 

de krachtverminderin~ ten gevolge van het kruipproces 

(F(t1 )-F(t )): 
n n+l F ( b: ) - J= ( t:-"') 

F { ir~ ) - F (bh+' ) 

Alle waarden van deze verhouding blijken in de orde van grootte van 

I te liggen. 

Dit betekent, dat, als we het veer-demper-model van hoofdstuk 7 mo

gen gebruiken, er iets gezegd kan worden over de veerconstanten Ck 

en C . 

De k;achtafname (F(t~)-F(t 
1

) ) is i n orde van grootte gelijk aan 
n n+ tt-

de daarvóór aangebrachte krachttoename (F( t )-F(t )). 
n n 

Het proces (F(t: )~F(~n+l)) speelt z i ch bl i jkbaar af in een tijd, 

die veel kleiner is dan de zes uren, die tussen de tijdstippen van 

bijstellen liggen. 

Hieruit volgt, dat r« 6 uren en dat vergelijking (8-25) vereen

voudigd mag worden tot: 

Ook vergelijking (8-24) mag nu gebru ikt worden i n plaats van ver

gelijking (8-23): 

(~-2.) 

Uit (9-1) en (9-2) volgt: 



c,.~.._ +C".h"-C~{h.~,)-C~. h11 _ 1 ::. c,. ~~ i l1c. · ~ .. -Ch· ~ 11_ 1 -C,. ~~ 
Deze verhouding is ongeveer gelijk aan 1; hieruit volgt: Cg~~ Ck . 

Het feit, datL(( 6 uren, betekent, dat de krachten F(t ) van figuur 
n 

(9-3) een schatting kunnen geven van de stijfheid EI. 

We maken gebruik van vergelijking (7-23) en de volgende gegevens: 

1=150 

4 "flv 

unn (opgemeten aan de rontgenfoto) 

=~·0,44 rad. = 0,22 rad. 

F = !• 100 N = 50 N. 

Deze gegevens, ingevuld in (7 -23),geven: 

F. .t l. ' l. E- r =- _ = i.,b. 10 NM-
2. o<f t.v 

Een andere schatting van EI kan worden gemaakt uit de gegevens d.d. 

20 januari; Hierbij gaan we uit van de volgende gegevens: 

De buigende kracht F was naar schatting !•SON= 25 N. 

De scoliosishoekA'f~, waarover de wervelkolom terugveerde, was naar 
D 

schatting ~;14 :;: 1/8 rad. 

Deze gegevens, ingevuld in (7-23 )) geven: 

f ~l. (, I. 
E. [ ::. - :. Z., 3 . I 0 N""'""" . 

l.o<fr.v 
Uit literatuur is bekend, dat EI voor vrijgeprepareerde wervelko

lonunen van overledenen in de zelfde orde van grootte ligt. 



JO. Discussie. 

Met behulp van de fotografische methode van hoofdstuk 5 kan ook 

de rotatiehoek ~~worden bepaald als er nog een correctie plaats-

• vindt in de vorm van een rotatie om de Z -as. 

Bij de bepaling van de scoliosishoek is aangenomen, dat de kypho

tische kromming een verwaarloosbare invloed heeft op de bepaling 

van de scoliosishoek. 

Als deze correctie uitgevoerd wordt, moet eerst aan een rentgen

foto de kyphosehoek gemeten worden. 

Dan ondergaat het assenstelsel een rotatie om de ~-as tot de be

rekende kyphosehoek gelijk is aan de gemeten kyphosehoek. 

De gemeten kyphosehoek is de hoek, die de loodlijnen op de hart

lijn van de wervelkolom ter plaatse van de buigpunten van de pri

maire bocht met elkaar maken in laterale projectie. 

De berekende kyphosehoek is de hoek, die de verbindingslijnen 

A-A2 en 0-02 met elkaar maken, geprojecteerd in het ~=0-vlak. 

Na deze correctie wordt de rotatiehoek berekend als de hoek tus

sen de projectie van de lijn M-M2 in het z*=O-vlak en de nieuwe 

Y-as. 

Bij de berekening van de bladveer is aangenomen, dat deze onein

dig dun is. 

Fouten in de einduitkomst (S=S(,W) liggen in de orde van groot

te van (b/1)
2

. 

Hierin is b de dikte van de bladveer en 1 de lengte. 

De gebruikte bladveren hadden diktes van 0.5,0.75 en I mm. 

De lengte lag in de orde van grootte van JO cm ; de fout is dus 

in de orde van 0.01 %. 



In het algemeen is de ruimtelijke positie van een lichaam volle

dig bepaald als de coÖrdinaten van drie punten van dat lichaam 

bekend zijn, mits ze niet op één rechte lijn liggen. 

Bij de bepaling van de geometrie zijn per wervel twee punten rulm

telijk bepaald; nl. het middelpunt van het wervellichaam en het 

meetpunt op de wervelstaaf met de index 2. 

Het wervellichaam heeft nu nog een rotatievrijheid om een as door 

deze twee punten. 

Bij de bepaling van de scoliosishoek wordt echter de richting van 

de hartlijn ter plaatse van de beschouwde wervels vastgelegd, waar

mee de positie van het wervellichaam volledig bepaald is. 

Om een beter inzicht te krijgen in de kruipprocessen, zoals die 

zich afspelen bij een operatieve scoliosiscorrectie, is het, mijns 

inziens, noodzakelijk om een model op te stellen, dat de belang

rijkste componenten bevat, die weerstand bieden tegen de correctie. 

Er zal dan een vrij gecompliceerde combinatie ontstaan van veren 

en dempers. 

In dat geval is het waarschijnlijk nuttig om deze componenten te 

vervangen door de electrische analogons, waar gemakkelijker en 

nauwkeuriger metingen aan kunnen worden gedaan. 



,, 

Aanhangsel. 

j[ Het meten van de krachten. 

a. drukveer. 

In de oude constructie om de krachten op de wervelstaven aan te 

brengen was het mogelijk een drukveer te plaatsen in de dwarsstaaf

jes. 

-- -- ..",. -... - ' :verrlaclt--
' ')à\'lcp- ' 
I t 
le!~pne.m~r ' -- --. 

Een verandering in de kracht veroorzaakt een verandering in de 

uitrekking van de veer, die geregistreerd kan worden met behulp 

van bijvoorbeeld een verplaatsingsopnemer; een verplaatsingsopne

mer bestaat uit een spoeltje met een kern; de kern is verplaats

baar, terwijl de spoel vast bevestigd wordt. 

b. rekstrookjes. 

Een van de mogelijkheden om rekstrookjes te plaat sen is ze te be

vestigen aan de wervelstaven. 

Aangezien dit vóór de operatie moet gebeuren zal deze methode niet 

gebruikt kunnen worden omdat dan het aanbrengen van de constructie 

problematisch zou worden. 

In figuur b is het ventrale gedeelte van de n1euwe constructie ge

schetst. 

Door de afstand tussen E en M met behulp van een moer te vergro

ten wordt de correctie uitgevoerd; A, M en 0 zijn de wervelstaven. 



We bekijken nu het linker gedeelte van de constructie. 

De momentenlijn langs BD loopt zoals weergegeven in figuur c. 

Ft-,.c -

De verbindingen B en D zijn scharnierend. 

Door het moment in F te meten met behulp van een rekstrookje en 

verder de afstand BF te bepalen kennen we de dwarskracht in B. 

Dais de kracht die op de A-staat wordt uitgeoefend. Op analoge 

wijze wordt het rechter gedeelte van Fig. b beschouwd. 

De kracht op de M-staaf i s gelijk aan de som van de krachten op 

de A- en de 0-staaf. 



C. Drukopnemers. 

Een derde mogelijkheid om de krachten te meten bestaat uit het 

gebruik van drukopnemers. 

Dit zijn stoffen die bij deformatie een spanningsverschil over de 

uiteinden vertonen, bijvoorbeeld een piëzo-electrisch kristal. 

Ze zouden als volgt aangebracht kunnen worden: 

I 
I. 

Er bleken echter geen drukopnemers in de handel te zijn, die hun 

lading langer dan enkele uren konden vasthouden. 



Tï De stapsgewijze transformatieprocedure (zie HFDST. 5); 

]. als Zo'l ZA' dan volgt een rotatie om de Y-as over 1r rad. 

2. A wordt naar de oorsprong getransleerd. 

3. 0 wordt om de Y-as naar het X=O-vlak geroteerd. 

4. 0 wordt om de X-as naar de Z-as geroteerd. 

5. als Y AZ(. 0 volgt een rotatie om de Z- as over 1l' rad. 

6. M wordt naar het Z=O-vlak getransleerd. 

7. tot slot een rotatie om de Z- as, zodat XA
2

/L
1 

ad I. de eerste en de derde rij van corpus worden van teken ver

wisseld. 

ad 3. de rotatiematrix M: 

M= 
0 si~ .. ) 
I 0 

0 '-·~ 0( 

ad 4. de rotatiematrix M: 

ad 5. na deze rotatie geldt: YA
2 
> 0 en Y

02 
') 0 . 

'to 

ad 7. deze rotatie wordt in twee stappen uitgevoerd. 

0 



'( 
a. de rotatiematrix M: 

x~-L-----~ 
)(A'l. 

b. er wordt aangenomen, dat de hoek tuss en de projecties van 

A- A
2 

en 0-0
2 

in het Z=O-vlak k leiner is dan rad. 

de laatste rotatiematrix is dan : 

( C.a>$ ... s ··~ 1\ n M= -~~~ Go~~ 

0 

o( J 
l Qr' t"'-V\ (~) - -- l- z. 'f () 2. x 

><ol. 

Bij elke rotatie met behulp van een ro tati ema t r i x wordt van deze 

matrix eerst de inverse matrix bepaald door gebruik te maken van 

twee standaardprocedures in de computer: 

croutdecomposition, die van de matrix M twee gediagonaliseerde 

maakt en 

croutinverse, die met behulp van de ze gediagonaliseerde matrices 

de inverse matr ix van M bepaalt. 

Hierna laten we op de matr i x M de inverse van M werken, waardoor 

de rotatie wordt uitgevoerd . 

'/ fh. 

'/ Ol. 
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00)l04661Ç - -
00]10ol6AIO 
00]1046CI5 
00 ) 1047'313 
00 )1041'61] 
00]101t7011 
00]1048011 
00]&0~83&2 
00)&048AI3 
00]10118Uili 
00]1049~15 
00)1049810 
00]1049iH3 
00]10119012 
00]1049i)l2 
uO]IOH212 
0 0 ) 10UcU2 
00] 1011AF12 
00)1048512 
00]&0118814 
00]104Bfl2 
00]104COIO 
00]&04C115 
00]104C213 
003104C1111 
00]&04Ctl13 
00]1040212 
0031040éH2 
00)&040tiU 
00]1011[212 
00]1011E41l 
00)104ft;&5 
00]1050212 
00]1050411 

· 00]10501111 
oo 3 • oso•u 1 
OO)l050411 
00]1050411 
00]1050411 
00]&0510&0 
00]105U14 
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MRITE<UIT•<132<"*")>)~ 
--'~F'CdRPUS[J,Sl'GTR'CJR~U~[J•ll'THEN' 

'8EGIN'kUT~ERPl<~ORPuS,2>1 
WRITE<uiT•<"RvTEE"Pl(C0kPUS•2>"•/>)J 

'END' I 

MRITEtUITtSPACEC6)ll1 

'FOR'I1•1'STEP'1'uNTI~'J'uO' 
'BEGiN' XI~CüRPü~[l•lll 
1 FUR 1 JI•l'ST~P'l:uNT1L 1 6'0ü'CORPUS[I,Jli•CuRPUS[l,Jl•xJ -
'END' i 

WBllECUIT•<"TRAN~~ATIL•Al•NAA~·uORSPRUNij"•/>)~SCIIRlJFCCORPUS)i 
XI•ARCTANCCORPUS[l•SliCORPUS[J,~lli 
M(1•1lt•M[J,3ll•luSCXl;M[2•2ll•liM(3•lli••SlN(X);M[l,3)1•SlN(X); 
Ml1•2li•M[2,1]1•Nll•2JI•M[2,3Jia0J 
CkQUTOECDMPOSlTID N (l,J•M•~U•B•EPS•SINGU~AR)J 
tHOUTl~VERSE<1•3•~U•B•M1)i 
'FJk'JI•l 1 ST~P 1 1'uNTl~'b'u0 1 

'FOR'Ia•l'ST~P'l'UNTlL 1 3'Du' 
TUSSE~(I,Jlj•INPRUO(K,1•3•Mlll•Kl•CuR~US[~,Jl)1 

1 FOH'JI•1'STEP'l'u~Tl ~'o'u0 1 

. 'FOR'Iaal'STEP'l:uNTlL 1 3'D0 1 CORPuStl,Jli•TU~SE•~(l•Jli 
WRlTE<UlT•<"ROTAT&E•Ol•NAAR•Y•Z•V~AK"•I>)JSCHHlJF(CURPUS)J 
XI•ARCTA N( C QRPU~l ~•Sl/COHPUS[J•~lll 
ML1,1l1•1iM[2•1J:aM(1•2)1CM(J,l)lcM[1•3)1•01 
M[2,2li=M(J,Jli•CuS<XJJ~(J•2)1••SlN(X)iM[2,3li•SIN(X)i 
Cri~ U TDECOMPOS!Tll·N<l•J•M•~U•&•E~S,SINGU~AR)J 
CHOUT l~V EHSE<l•J,L~•B•M1ll 
'fOR 1 J I =1'STEP'1'~NTl~'6'uO' 

'FO R 1 11Dl 1 STlP'1~UNTlL'3~00' 
TuSSENll•Jll•lNPROD<K•l•l•Mlli•Kl•CuRPUSlK•Jlli 

'FOR'JI•1'STEP'l'uNT1~'6'UO' 
'FOR 1 l1•1'~TEP'1~UNTIL'J'DO'CORPuS~I,Jli•TuSSEN(l,Jli 

WHllECUlT•<"ROTATlE·U~·NAA~·X•Z•VLAK",/>)iSCH~lJFCCURPus>; 

'lF'CORPUSt2•2l'L~S'O:TME~' 
'BEGlN'ROT~lHPl<LORPUS,Jll 

WHlTE<UlT•<"ROTEEHPI<CORPUS•ll"•/>)i~CHklJFCCvRPU~); 
'END' I 

XlaCORPUS[],3lJ 
'fOR'JI•l'STEP'l'uNTl~'6'ûO'CURPUS[J,Jli=CORPuSL3,Jl•XI 
WRlTt(UlT.<"THANS~ATIL•Ml•NAAH•X•Y•VLAK">)ISCHRlJf(COHPuS>I 
XI•ARCTAN(CQRPUStl•2l/CORPUS[~,2l>J 
N~1,1lt•M[2,2li•CuSCXIIM[211li••SINCX)JM[1•2lla~IN(X)J 

M[l,1li•Mt1.3JI•M~3,2JI•M~2-3li•OJM(3•3l1=1i 
tROUTOECOMPOSlTlONCl•J•M•LU•B•EPS•SlNGU~AHll 
CkOUTINVERSE(1•3•~U·B•M1)i 

- '~OR'JI•l'STEP'l'uNTI~'6'00' 
·· '" ' 'F'OR'If•l"'STt.P'1!UNTlL'3'Du' 

TUSSENt1,J]I•1NPRoOtK,l•l•M1ll•Kl•CURPUS(K,J])I 
'fOR'JI•l'STEP'l'uNT1~'6'00' 

. 'f" 0 R I I I •1 i sT V ~ 1 : u N Tl L • 3 : 0 0 I c 0 R pust I , J l I • TussEN ( l , J l i 
WRlTE<UIT•<"ROTATIE·A~·NAAR•Y•Z·V~AK"•/>)iSCHRIJFCCURPUS)i 
x••0•5*CPI/2•ARCTANCAäSCCURPUSt2•6l/CURPUS[1•6lJlli 

. · ·ir:coRPUStl•6l!LSS'O:THEN 1 XI••Xi 
. Htlilll•Mt2,ilt•COS(X11Mt~'1li••SINCX>J Mt1•2JI•SINCX)1 
~i3,1l~•Mt1,3]1•HtJ,2li•Mti,3li•OJM[3,3JI=li 
CROUTOtCO~POS1T1DN<l•J•M•~U,B•EPS•SINGULAR)I 
CHOUT1NVERSEC1•3•~U•B•M1)i 

_ 'fOR'JI•l:STEP'1'uNTI~'6:oo: 
'fOR 1 l1•1'STEP'1!uNTlL'3'0~' 

•.· . '~--···- :-·_;:_ ~~-.;, . . --~ - ·-
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3 

3 

3 
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00)1053115 
00]1053&12 
00]1053f"l2 
00]105411 12 
00)105114H 
00]105U15 
uO]I05Ut5 
00)1054!113 
00)10~111JI1 
00]1055413 
00]1055615 
00)1055EIII 
00]1056115 
00)105615111 
0031057015 
00]1057610 
OO]IOS7AI2 
00]1057tUO 
00JI057dl4 
00)1058AI) 
00JI058ol1 
00)10591+12 
00]1059Ç14 
OOJIO':i9fl5 
00JI0')Aó12 
00JI05At:.l5 
00)10581110 
00J1058iSI2 
00)1058910 
00]1058.,14 
00JI05CtU 3 
00)105C'II1 
00310SO.i!l2 
00]1050AIII 
00)105DcH4 
00]1050fl0 
003l05Eó14 
00]105(.014 
0UJI05ECI1 
00)105H15 
00)105FOl4 
00J105FYI2 
00)1060111 
00 ]I 0601:112 
00)10e»OuiJ 
00)1061115 
00]106lt13 
00)1061311 
0031062210 
OOJIOU214 
00]1062ö15 
00]106)JI4 
00]106)910 
00]1063tl14 
00]10c,4JI3 
00)10b4A14 
00)t0UF15 
OO)l0651tll 
00]1065415 
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Tu~~(N{ i•Jl:•I~~quD~K•l•l•~lll,K),CuRPUS(~,JJ)J 

'FOR'JI•l'STEP'l'u~TI~'e'uD' 
'F OR' Ia=l'~T~P'l~u ~ TlL'3'Cu'COHPuSLJ,~JiaTuS~E~(I,Jli 

WHlTECUIT•<"R0TAT!E•NAA~·~EL!uK[•HOEKtN•VAN·U~·E~·A~·ToQoVo•Y•Z•VLAK">ll 
SCHH!JF(CutiPUS)J 
WRITE<UIT•<"HOEK·TuSS~ N ·P ~O JE~TJE•A•Ir.·~·u·vLAK•lN•Y•AS•MIN 

Hu(K~TUSS~N-PHOJE~TlE•O•!N·x=u·vLAK•lN•Y•ASKYPHDSl•"•F8o4•/• 
"HOEK•tuSS~N·PHOJELTIE•M•IN•L•O·vLAK•EN•Y•ASRDTATIE•"•F8o4•1• 
";;u[K•ru~StN•PHOJECTit•M•IN·x=u•vLAK•EN•Y•AS=" •r6o4•/• 
"HOEK•TuSS~~·PHOJf~TlE•A•IN•Z•O•VLAK•[N•Y•AS•" •F8o4•/• 
"HO[K•TuSS~N·PHOJE~TIE•o•r~·zao•vLAK•EN•Y•AS•" •f6•4•/• 
"AFST,NO•TuSSE N•Al•[N•XMl=HMA•" •F6o4•/• 
"AFSTP~O·TuSSEN•al•[N•XMliHMJ•" •f8•~•/>• 
ARCTA~~<tOnPuSL3•2J•CORPUSLJ•ll)/((QkPUSl2•2l ))• 
AHCTA ~ CCCOnPuSL3•6J•CORPUSL3•5JJ/C~ORPUS(2•6l >>• 
ARCTA ~ ~CC0nPuSLl•4J•~ORPUSLl•3J)/CCQHPUSL2•4l•tQRPuSL2•3ll>• 
ARCTA~CCCOnPuSL3,~J )/C~QRPuSL2•4l•cORPuSC2•llJ>• 
AkCTA h CCCDnPUSL1•2l J/CCOHPUSL2•2l >>• 
ARCTA ·,\CCDnr>uSll•DJ JI(~QHPUSL2•6l »• 
S~HTCC~RPU~(3•ll••~•COHPuSCl•3l••2>• 
5~"Tir~RP~J(]•)J••~+L~NPUSll•3l••2))J 

~KITECUIT•<1J2("*")•/•l32C"•"l>)J 
• t.~J.; 
't..NU' • 2 

00]1065513 
0031066412 
00]1066510 
00]1066Eil 
00]1067U2 
0031061514 
00]&067713 
00J10ó7713 
00310677&3 
00310.771.3 
00)1067713 

· 0031067713 
00]1067713 
00)l0677IJ 
00]1068115 
00]1068613 
00]1068CI3 
00]1069114 
00)10695111 
00]1069UO 
00]1069E14 
003I06AI,a2 
00]l06Afl2 
00]10681 u 
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BURROUGHS 86700 BEATHE COMPILlR• vERSJOh 2o6o000• ~EOhESCAY• 021111•~• 021~~ P~i · 

V 0 R M B E P A L ~ G I ~ E R V E L K 0 L 0 ~ 
•••• c •••••••••••••• .• .• • :· • ~ 

1 BEGIN 1 'riLE 1 1N,UITI 
1 INTEGER 1 M•II 1 HEAL'P,x,riE,ALrAJ 
1 800LEAh' CON VI 
~RITE<uiT•<X~•"FIE"•X4•"ALrA"•X8•"F",X11•"2F••2"•X7•"2'••2•F!E 

"•III~)J 
1 FOR 1 11•0 1 STEP 1 1 1 UNTIL' 150 'CO' 

1 8EGI N' riflal/lOOI 
ALFAI•ARCSINCS~RTCC2•SINCFJE/2))/(1+COSCFIE/2)+Slh(FJE/2)}))J 

Pl•lNTlGRALTRAPExC1/(SQRTCt•Oo5•C<SlN(X))**2)))•X•O•ALFA•'•7• 
~·7•10•M,CCNV)I 
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Woordenlijst. 

caudaal 

cervicaal 

craniaal 

discus 

dorsaal 

z1e figuur volgende pagina 

in het halsgebied 

zie figuur volgende pagina 

tussenwervelschijf 

zie figuur volgende pagina 

hartlijn v. d. wervel

kolom vloeiende lijn, die de middens van de cor

pora van de wervels verbindt 

kyphose 

lateraal 

ligament 

lumbaal 

musculus 

primaire bocht 

dorsaal gerichte kromming in het thoracale 

gedeelte van de wervelkolom 

zie figuur volgende pagina 

gewrichtsband 

in het lendegebied 

spier 

oorzakelijke gedeelte van de scoliosis; 

meestal thoracaalen aan weerszijden voort

gezet met compenserende krommingen 

processus spinosis doornuitsteeksel van de wervel 

processus transversis zijuitsteeksel van de wervel 

thoracaal in het borstgebied 

ventraal z1e figuur volgende pagina 

Symbolenlij st. 

A 

b 

c 
E 

f 

F 

meetpunt met betrekking tot het caudale buigpunt van 

de primaire bocht 

afstand optisch middelpunt van de lens tot de film 

veerconstante 

elasticiteitsmodulus 

brandpuntsafstand 

kracht 

uitkomst elliptische integraal 

ao 



h 

I 

K 

1 

M 

0 

Q 

r 

s 

t 

x 
y 

z 
o( 

f.> 
ó 
'L 

.. 

verplaatsing 

oppervlaktetraagheidsmoment 

dempingscanstante 

booglengte 

meetpunt met betrekking tot de "middelste" wervel 

van de primaire bocht 

musculus (meervoud: MM) 

moment 

meetpunt met be t rekk i ng tot het craniale buigpunt van 

de primaire bocht 

getal: twee maal het kwadraat van de uitkomst van de 

elliptiHche i ntegraal F 

afstand 

baanco~rdinaat op de bladveer 

tijd 

coÖrdinaat 

co~rdinaat 

co~rdinaat 

hoek 

hoek 

hoek 

tijdconstante 
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Errata. 

Pag.2, regel 6: 

"In figuur 2-1 is een laterale en een A-P-projetie van een normale, 

rechte wervelkolom" 

Pag. 3: 

links: lateraal; rechts: A-P. 

Pag. 4: 

A,M,O en st~ppellijn aanbrengen volgens bijgaande figuur. 

Pag. 5: 

Zie bijgaande figuur. 

Pag. 7: 

toevoegen: "De wervelMin transversale doorsnede". 

Pag. 10, regel 6 van beneden: 

"osishoek (f~JU>I te bepalen." 

Pag.16, regel 2: 

"den van de drie wervels te kunnen meten (Fig. 2-3); de standen van de 

staven zijn weergegeven in figuur (5-1) ." 

Pag. 17: 

In de laterale en in de A-P-projectie moeten de letters A en 0 verwisseld 

worden. 

Pag. 27, regels 1 en 2: 

"Het X~ =0-vlak wordt zo geconstrueerd, dat de Y l' -as gelijke; maar tegen

gestelde hoeken maakt met de projecties van de A- en de 0-staaf in het 

z1 =0-vlak." 

Pag. 31, regel 12: 

.•••.•.••••••••••• c(, , resp.Cl(l. 

Pag. 38, regel 4: 

. . . . . . . • . . , hoe Cf A ('f 
0

) •••••••••••• 

Pag. 41, laatste regel: 

tabe 1 :t:I:C 

Pag. 42, regel 2: 

"Met behulp van figuur 4 is in te zien, dat 

Pag. 56, regel 7 van beneden: 

, dat mogelijk 

Pag. 57, regel 3: 

Als!:'~<. 6 uren, dan betekent dit, dat ........ . 

Pag. 58, regel 2: 

" 

een correctie in de coördinatentransformatie plaats-



Pag. 60, regel 7 van beneden: 

........• zal deze mogelijkheid niet 

Pag. 61, regel 4 van beneden: 

Dat is ......... . 

Pag. 80: 

anterior 

A-F-projectie 

posterlor 

Pag. 81: 

toevoegen: 

zie figuur volgende pagina 

voor-achterwaartse projectie 

zie figuur volgende pagina 

hoek 
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