
Voorbereidend materiaal

Met deze tekst kan je je voorbereiden op het middagprogramma van het Wis-
kundtoernooi 2014, de Sum of Us. Het thema van dit jaar is 3D-printen.
Over paragraaf 3, Een schedelplaatje ontwerpen, zullen op het Toernooi geen
vragen worden gesteld.

Zie voor meer informatie onze Facebookpagina Wiskundetoernooi Nijmegen, de
website www.ru.nl/wiskundetoernooi en onze vernieuwde Wiskundetoernooi-app.

3 september 2014



Achter de schermen van het 3D-printen

1 Inleiding

Dezer dagen staan de kranten vol artikels over 3D-printen. Hiermee bedoelen
we dat je een voorwerp gaat maken door het laagje per laagje op te bouwen.
Daardoor kan je zeer complexe ontwerpen maken. Sommige trendwatchers zijn
zelfs zo onder de indruk van het 3D-printen dat ze ervan overtuigd zijn dat dit
een ware revolutie gaat ontketenen in de manier waarop we dingen maken, van
dezelfde grootteorde als de industriële revolutie. Vooralsnog wordt 3D-printen
vooral gebruikt om kleine oplages of unieke stukken te maken. Op Figuur 1 zie
je bijvoorbeeld het 3D-geprinte interieur van een prototype van een wagen en een
3D-geprinte lamp.

Figuur 1: Voorbeelden van 3D-geprinte voorwerpen.
Links: Interieur van de Citroën GT Concept Car, met 3D printed middenconsole en dashboard. Photocredit
Laurent Nivalle. Rechts: Lily.MGX by Janne Kyttanen for .MGX by Materialise.

Laten we eens een voorbeeld van een 3D-geprint object in detail bekijken.
Op Figuur 2 zie je een schedelimplantaat, gemaakt bij OBL in Frankrijk, een
dochteronderneming van het Belgische bedrijf Materialise. Het implantaat werd
gemaakt door met een laser over een bad titaniumpoeder te gaan. Daar waar
de laser het poeder raakt, smelt door de hoge temperatuur het poeder samen.
Vervolgens wordt er weer een laagje poeder toegevoegd en gaat de laser opnieuw
op vooraf bepaalde plaatsen het poeder samenklitten. Langzaam maar zeker
ontstaat op deze manier het voorwerp.

2



Figuur 2: Patiënt-specifiek schedelimplantaat

Je kan zien dat het implantaat een zekere rasterstructuur heeft. Daardoor
heeft het veel betere thermische eigenschappen dan een ‘vol’ implantaat, zonder
verlies van stevigheid. Hiermee bedoelen we dat de temperatuur van het onderlig-
gende hersenweefsel veel beter onder controle blijft als de patiënt gaat zwemmen
in fris water of als hij een keer naar de sauna gaat. Dit soort structuren zijn
bijna niet te maken zonder een 3D-printer! Vertrekkende van een vol plaatje is
het nagenoeg onmogelijk om op een nauwkeurige manier materiaal te verwijderen
zodat je de rasterstructuur overhoudt. Een 3D printer doet net het omgekeerde:
die voegt stukje bij beetje materiaal toe.

Behalve de goede thermische eigenschappen is er nog iets heel bijzonder aan
dit implantaat: het is specifiek gemaakt om te passen op de anatomie van de
schedel van een individuele patiënt. Op basis van scannerbeelden werd een di-
gitaal 3D-model gemaakt van de schedel van de patiënt. Dan werd met behulp
van de computer een plaatje ontworpen dat zo goed mogelijk past. Dit ontwerp
wordt ten slotte naar de 3D-printer gestuurd. De schedel zelf kan ook geprint
worden om de chirurg te helpen bij het visualiseren van het eindresultaat.

Uit bovenstaande discussie blijkt het belang van computersoftware voor het
3D-printen. Zowel voor het creëren van de 3D-modellen en het ontwerpen van
het implantaat als voor het besturen van de 3D-printer is software onontbeerlijk.
In deze tekst gaan we dieper in op de wiskundige technieken die hierbij komen
kijken.
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2 Van scannerbeelden tot digitaal 3D-model

Voor het scannen van een schedel gebruikt men meestal een CT-scanner (Computed
Tomography). Deze machine maakt gebruik van röntgenstralen om een beeld te
vormen van het inwendige van het menselijk lichaam. De scanner maakt een
3D-beeld: een collectie van foto’s met een zekere dikte. Elke foto bestaat uit een
aantal pixels die ook een zekere hoogte hebben. Het beeld bestaat dus uit een
collectie kleine balkjes (deze noemt men voxels, een samentrekking van volume
en pixels). Op Figuur 3 zie je drie doorsneden van een scannerbeeld van een
schedel. De meest rechtse figuur is een oorspronkelijke foto uit de scanner. De
andere twee doorsnedes zijn geconstrueerd op basis van alle foto’s. Op elke door-
snede zie je met behulp van het gekleurde kruis ook de plaats waar de andere
twee dwarsdoorsnedes gemaakt zijn. In dit voorbeeld zijn er 554 foto’s genomen,
met een dikte van 0.6mm. Elke foto bestaat uit 512 × 512 pixels met een zijde
van 0.57mm.

Figuur 3: CT-beelden van een schedel

Opgave 1. Wat zijn de afmetingen van elke doorsnede? Uit hoeveel pixels be-
staat elke doorsnede? Hoeveel voxels zijn er in het volledige beeld? Wat is het
totale volume van het scannerbeeld?

Op Figuur 4 zie je een sterk ingezoomde weergave van bovenstaande door-
snedes, zodat je de voxels goed kan zien liggen. Zoals je kan zien zijn dit zwart-
witbeelden. Elke voxel heeft een zekere intensiteit. Bij CT-beelden wordt deze
meestal voorgesteld op een schaal van 0 tot 4095, waarbij 0 overeenkomt met een
zwarte voxel en 4095 met een witte voxel. Tussenliggende waarden stellen dan een
bepaalde grijstint voor. Bij CT-beelden is de intensiteit van een voxel gerelateerd
aan de dichtheid van het weefsel dat tot deze voxel behoort. Zo zal lucht weer-
gegeven worden door voxels met intensiteit 0 en een metalen tandvulling door
voxels van intensiteit 4095 (Figuur 5). Bot heeft ook een relatief hoge dichtheid.
Gewoonlijk laat men voxels met een intensiteit boven 1250 corresponderen met
botweefsel. We kunnen dus met behulp van de computer heel gemakkelijk de
voxels op het beeld aanduiden die het bot weergeven. In de praktijk kleurt men
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deze in (Figuur 6). Het bepalen welke voxels tot welke (anatomische) structuur
behoren noemt men segmentatie.

Figuur 4: Ingezoomde CT-beelden

Figuur 5: Een tandvulling geeft voxels met hoge intensiteit

Figuur 6: Segmentatie van de schedel

Nu we alle voxels hebben aangeduid die tot het bot behoren, zouden we ge-
makkelijk een digitaal 3D-model kunnen maken dat bestaat uit de balkjes die
corresponderen met deze voxels. Dit gaat er echter niet mooi uitzien. Je krijgt
dan het effect van Figuur 7. Als je zo’n model gaat printen dan krijg je dus
een erg hoekige schedel, terwijl onze botten eigenlijk erg glad zijn. Dit kan je
vermijden door een oppervlak te maken dat bestaat uit kleine driehoekjes. In
de wiskunde spreekt men van een getrianguleerd oppervlak. Op Figuur 8 kan je
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een mooi glad model van de schedel zien. Dit bestaat uit bijna 2 miljoen kleine
driehoekjes!

Figuur 7: Hoekig 3D-model

Figuur 8: Glad 3D-model en detailweergave van de driekhoekjes

Opgave 2. In het algemeen is het behoorlijk ingewikkeld om van een collectie
balkjes een mooi 3D-model te maken. Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen.
Welk regelmatig veelvlak zou je laten corresponderen met de collectie kubussen
van Figuur 9? Laten we veronderstellen dat de kubussen een zijde hebben van
lengte 1 en dat de oorsprong van het assenstelsel in het midden van de figuur
ligt, met assen die evenwijdig zijn aan de zijden van de kubussen. Wat zouden de
coördinaten van de hoekpunten van het regelmatig veelvlak dan moeten zijn opdat
de volumes van beide 3D-modellen gelijk zijn?
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Figuur 9: Welk regelmatig veelvlak herken je in deze figuur?

Opgave 3. Maak een onderverdeling van de zijvlakken van een kubus zodat je
de kubus als getrianguleerd oppervlak kan bekijken. Hoeveel driehoeken, hoeveel
ribben en hoeveel hoekpunten zijn er in jouw triangulatie?

Opgave 4: Formule van Euler. Beschouw een getrianguleerd oppervlak S. Zij
v het aantal hoekpunten (vertices), e het aantal ribben (edges), en f het aantal
zijvlakken (faces). Bereken het Eulergetal E = v − e + f voor de oppervlakken
uit opgaves 2 en 3.

In het algemeen zegt de formule van Euler dat het getal E voor een ‘getrian-
guleerd oppervlak zonder gaten’ (zoals een bol) altijd gelijk is aan 2. Als je een
donut modelleert als een getrianguleerd oppervlak, dan is het Eulergetal niet 2
maar 0 (ongeacht het model dat je kiest). Wiskundigen noemen een oppervlak
dat eruitziet als een donut een torus.

Vaak is het nodig om een triangulatie van een oppervlak te verfijnen, dus om
meer driehoeken toe te voegen. Bijvoorbeeld in een regio waar het oppervlak sterk
gekromd is, kan het nuttig zijn om veel kleine driehoekjes toe te voegen zodat
de kromming mooi gevolgd kan worden. Een algemene techniek om een trian-
gulatie te verfijnen is barycentrische subdivisie. Van een gegeven driehoek voegt
men het zwaartepunt toe en vanuit dat zwaartepunt ribben naar elk hoekpunt
en naar het middelpunt van elke zijde (de zwaartelijnen). Op Figuur 10 wordt
dit gëıllustreerd voor een gelijkzijdige driehoek. Op de figuur ligt het zwaarte-
punt mooi in het vlak van de driehoek. Als je een gekromd oppervlak beter wil
benaderen met behulp van barycentrische subdivisie, dan kan je eerst het zwaar-
tepunt toevoegen in het vlak van de driehoek en het vervolgens projecteren op
het gekromde oppervlak. Dit doe je ook met de hoekpunten die je toevoegt op
de ribben. Aldus verkrijg je een betere benadering van het gekromde oppervlak.
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Figuur 10: Barycentrische subdivisie voor een gelijkzijdige driehoek

Opgave 5. Beschouw een getrianguleerd oppervlak S. Veronderstel dat je bary-
centrische subdivisie toepast op alle zijvlakken van S. Zo bekom je een getrian-
guleerd oppervlak S ′. Toon aan dat het getal van Euler van S ′ gelijk is aan het
getal van Euler van S.

3 Een schedelplaatje ontwerpen

Op Figuur 11 zie je een 3D-model van een patiënt met een ontbrekend stuk in
zijn schedel, ten gevolge van een ongeval.

Figuur 11: Schedel van een patiënt

Hoe zouden we nu best een implantaat ontwerpen voor deze patiënt? Het
probleem is dat het plaatje zo goed mogelijk moet passen om het ontbrekende
deel van de schedel op te vullen. We kunnen de juist vorm echter terugvinden aan
de andere kant van de schedel! Hiervoor moeten we de schedel eerst spiegelen ten
opzichte van een goed gekozen vlak. Dan komt het spiegelbeeld mooi overeen met
de originele schedel. Dat zie je op Figuur 12. Dan kunnen we de computer het
ontbrekende stuk laten uitrekenen door het complement van de originele schedel
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in de gespiegelde schedel te laten uitrekenen. Op Figuur 13 zie je de vorm van
het ontbrekende stukje. Op het zijaanzicht kan je de subtiele kromming van het
stukje zien. Door deze methode te volgen zijn we zeker dat het implantaat op de
juiste manier gekromd is. In een volgende stap zou je dan met de computer een
rasterstructuur kunnen toevoegen, zoals op Figuur 2.

Figuur 12: Gespiegelde schedel op originele schedel gelegd

Figuur 13: Stukje dat ontbreekt uit de schedel

In bovenstaande uitleg zit een boel wiskunde vervat. In de eerste plaats: wat
bedoelen we met ‘een goed gekozen vlak’? We zouden een heleboel spiegelvlakken
kunnen uitproberen en het beste vlak gebruiken. Maar hoe meten we of een vlak
beter is dan een ander vlak? Hiervoor kunnen we een soort afstand berekenen
tussen twee 3D-modellen. De afstand die we gaan voorstellen is gebaseerd op de
RMS-waarde (root mean square) van een aantal metingen. Deze is als volgt ge-
definieerd. Zij x1, . . . , xn positieve reële getallen. De RMS-waarde van x1, . . . , xn
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is het getal √
x12 + · · ·+ xn2

n
.

Je neemt dus de vierkantswortel (root) van het gemiddelde (mean) van de kwa-
draten (square). Deze formule doet sterk denken aan het gemiddelde van de
waarden x1, . . . , xn. Door de waarden eerst te kwadrateren en vervolgens pas uit
te middelen ga je sterke afwijkingen erg in de verf zetten. Men kan aantonen
dat de RMS-waarde van een aantal metingen altijd groter dan of gelijk aan het
gemiddelde is.

Opgave 6: Toon aan dat het gemiddelde van twee positieve reële getallen kleiner
dan of gelijk is aan hun RMS-waarde.

Zij S en S ′ nu twee getrianguleerde oppervlakken. Noteer de verzameling
hoekpunten van S met V (S) en de verzameling zijvlakken van S ′ met F (S ′). Zij
v ∈ V (S) en f ∈ F (S ′). Noteer de afstand tussen twee punten x, y ∈ R3 met
d(x, y) (distance). We definiëren de afstand D(v, f) tussen v en f als

D(v, f) = min
x∈f

d(v, x)

en de afstand D(v, S ′) tussen v en S ′ als

D(v, S ′) = min
f∈F (S′)

D(v, f).

Dit lijkt misschien heel ingewikkeld, maar in woorden betekent het gewoon dat
de afstand tussen een hoekpunt v van S en het oppervlak S ′ gegeven wordt door
de kortste afstand van v tot een zijvlak van S ′. Vervolgens definiëren we de
RMS-afstand van S tot S ′ als

DRMS(S, S ′) =

√∑
v∈V (S)D(v, S ′)2

|V (S)|
,

waarbij we met |V (S)| het aantal elementen van V (S) noteren. Met andere
woorden: de RMS-afstand tussen twee getrianguleerde oppervlakken is de RMS-
waarde van de afstanden van de hoekpunten van het ene oppervlak tot het andere
oppervlak.

Opgave 7: Zij S de tetraheder met hoekpunten (0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0) en
(0, 0, 1). Zij S ′ de tetraheder met hoekpunten (0, 0, 0), (2, 0, 0), (0, 2, 0) en (0, 0, 2).
Wat is de RMS-afstand van S tot S ′? En wat is de RMS-afstand van S ′ tot S?
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De RMS-afstand is dus niet symmetrisch. Daarom definiëren we de afstand
van S tot S ′ ten slotte door

D(S, S ′) =
DRMS(S, S ′) +DRMS(S ′, S)

2
.

Nu kunnen we wiskundig uitdrukken wat we bedoelen met een goed spiegelvlak.
Zij S het getrianguleerde oppervlak dat de originele schedel voorstelt en zij S ′ het
oppervlak dat correspondeert met het gespiegelde model. Hoe kleiner de afstand
tussen S en S ′, hoe beter het gekozen spiegelvlak. Merk op dat we een vlak in
R3 in het algemeen uitdrukken met behulp van een vergelijking

αx+ β y + γ z = δ,

waarbij x, y, z de coördinaten op R3 zijn en waarbij α, β, γ, δ reële getallen zijn.
In feite wordt een vlak dus bepaald door vier reële getallen. (Dit is niet helemaal
nauwkeurig, want als we die vier getallen met eenzelfde veelvoud vermenigvuldi-
gen bekomen we hetzelfde vlak). Het oppervlak S ′ hangt dus ook af van de vier
getallen α, β, γ, δ; daarom noteren we het als

S ′(α, β, γ, δ).

We willen de vier getallen nu zo kiezen dat de afstand

D
(
S, S ′(α, β, γ, δ)

)
zo klein mogelijk wordt. Onze zoektocht naar een goed spiegelvlak kunnen we
dus wiskundig formuleren als:

minimaliseer de functie R4 → R : (α, β, γ, δ) 7→ D
(
S, S ′(α, β, γ, δ)

)
.

Het optimaliseren van een reële functie, dat wil zeggen het bepalen van de
punten waarin de functie een minimale of maximale waarde aanneemt, is een
belangrijk onderdeel van de wiskundige analyse. Afhankelijk van de aard van
de functie zijn hiervoor verschillende technieken gekend; vele daarvan zijn ge-
baseerd op het begrip afgeleide, dat ons toelaat om het verloop van een functie
te onderzoeken. Omdat in bovenstaand probleem de functie die we willen op-
timaliseren afhangt van meer dan één veranderlijke (namelijk de veranderlijken
α, β, γ, δ) zouden we gebruik moeten maken van zogeheten partiële afgeleiden.
Daarom schetsen we hier enkel een sterk vereenvoudigde versie van het probleem.
Beschouw de punten A = −1 en B = 1 op de reële rechte. We willen nu een
punt C op de rechte kiezen zodat de spiegeling A′ van A ten opzichte van C zo
dicht mogelijk bij B ligt. Omwille van de eenvoud van de probleemstelling is het
natuurlijk meteen duidelijk welk punt we daarvoor moeten kiezen: als we C ge-
lijkstellen aan 0, dan valt het punt A′ precies samen met B. Ter illustratie zullen
we nagaan dat we via optimalisatie van functies inderdaad de juiste oplossing
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vinden. Optimalisatie is uiteraard vooral nuttig in meer ingewikkelde situaties
waar we de oplossing niet meer op het zicht kunnen bepalen.

De spiegeling van A ten opzichte van C is het punt A′ = 2C −A = 2C + 1 op
de reële rechte. Het kwadraat van de afstand van A′ tot B wordt gegeven door

(B − A′)2 = 4C2.

De vierkantswortel uit de RMS laten we hier om technische redenen achterwege.
We kunnen ons probleem dus formuleren als volgt: vind de waarde van C waar-
voor 4C2 zo klein mogelijk is, of nog:

minimaliseer de functie R→ R : C 7→ 4C2.

Het is alweer onmiddellijk duidelijk dat de juiste waarde C = 0 is. Dit uit zich
in het feit dat in het punt C = 0 de eerste afgeleide van onze functie nul wordt
(dit is de functie die C afbeeldt op 8C) en de tweede afgeleide strikt positief is
(dit is de constante functie met waarde 8).

4 Van digitaal model naar geprint model

Er stellen zich nog verschillende problemen als je een digitaal 3D-model effectief
wil gaan 3D-printen. Zo moet het ontwerp eerst in dunne laagjes verdeeld worden,
zodat de laser laag per laag gestuurd kan worden. Daarnaast moet het model op
bepaalde plaatsen ondersteund worden tijdens het printen, zodat er geen stukjes
afbreken en zodat het niet beweegt tijdens het printen. Bij het oplossen van deze
problemen komt ook nog een boel wiskunde kijken, maar daar gaan we in deze
tekst niet verder op in.
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