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Samenvatting g 

Techniekenn voor de automatische constructie van atomaire modellen in macromoleculaire 

kristallografie,, hebben de noodzaak van handmatige interventie in model reconstructie 

gereduceerdd tot een acceptabel minimum. Deze technieken spelen een onmisbare rol in 

dee automatisering van eiwit structuurbepalingen en is noodzakelijk is voor structural ge-

nomicsnomics initiatieven. Het werk gepresenteerd in dit proefschrift gaat voornamelijk over 

nieuwee methoden die gebruikt kunnen worden om bestaande, automatische model con-

structiee programma's (zoals ARP/w ARP), te verbeteren. 

Inn het tweede hoofdstuk wordt de verdeling van de afstand tussen twee atomen met 

eenn Gaussische fout in hun positionele parameters afgeleid. We noemen deze verdeling 

dee niet-centrale Maxwell verdeling en gebruiken hem om twee andere, foutafhankelijke 

verdelingenn te construeren: de verdeling van de set van afstanden tussen dichtstbijzijnde 

burenn en de verdeling van de set van afstanden kleiner dan een bepaalde waarde. Deze twee 

verdelingenn kunnen worden gebruikt om een schatting te maken van de fout in de posities 

vann een set van atomen. We laten verder zien dat deze fout gerelateerd is aan de kwaliteit 

vann de schatting van de elektronendichtheid verdeling. Een simpele formule is afgeleid 

diee deze relatie nauwkeurig beschrijft en is (mede) afhankelijk van een parameter die de 

breedtee van de elektronen dichtheid rond een atoom beschrijft. Deze laatste parameter 

iss gerelateerd aan de oorsprong piek van de Patterson functie en kan eenvoudig worden 

geschat. . 

Inn het derde hoofdstuk van dit proefschrift laten we het effect van geometrische karakter-

istiekenn van eiwitmoleculen op de vorm van zogenaamde Wilson plots zien. De analyse 

uitt hoofdstuk twee kan dan worden gebruikt om het effect van geometrische fouten op de 

Wilsonn plot te modelleren. De verandering van de vorm in de Wilson plot als een func-

tiee van de coördinaatfout kan worden gebruikt om coördinaat- en fasefouten te schatten. 

Dezee methode is feitelijk een reciproke ruimte variant van de technieken uit het tweede 

hoofdstuk. . 

Inn het laatste hoofdstuk wordt aandacht besteed aan modelbouw technieken voor kleinere 

moleculenn zoals liganden die aan eiwitten binden. De principes uit het tweede en derde 

hoofdstukk aangaande de verdeling van afstanden worden benut, maar omdat het fouten-

modell  bekend is, kunnen we de kans schatten dat een set van ideale afstanden overeen 

komtt met een set van geobserveerde afstanden in een set van atomen met een fout in hun 

posities.. Deze aanpak van het modelbouwprobleem is zeer flexibel en is niet gelimiteerd 

voorr een set van specifieke moleculen. 



70 0 


