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Samenvatting 

In het IRV te Hoensbroek wordt onder andere onderzoek gedaan naar de 
houdingshandhaving in zit bij mensen met een thoracale dwarslaesie. Om zitbalans te 
kunnen handhaven, wordt het functieverlies van een aantal (posturale) spieren 
gedeeltelijk gecompenseerd door niet-posturale fasische spieren zoals de latissimus 
dorsi, trapezius pars ascendens, pectoralis major pars sternocostalis en serratus 
anterior. 
In Uit verslag worut beschreven wat VOQT mogelijkkden er zijn GEI tot een 
biomechanisch computermodel te komen en of daarmee een uitspraak gedaan kan 
worden over de efficiëntie van het (alternatief) gebruik van bovengenoemde spieren. 

In de literatuur worden verschillende soorten modellen van (delen van) het spier- 
skeletstelsel beschreven. Daaruit blijkt dat het niet eenvoudig is om een goede 
schatting te maken van afzonderlijke spierkrachten, die verantwoordelijk zijn voor een 
houding of beweging, omdat het stelsel vergelijkingen onbepaald is: het aantal 
onbekende spierkrachten is groter dan het aantal evenwichtsvergelijkingen; er is geen 
unieke oplossing. Er worden verschillende optimaliseringstechnieken toegepast enlof 
berekende spierkrachten worden vergeleken met EMG-registraties om toch tot een 
oplossicg te komen. Het grootste prebleem hierbij vormt het voorspellen var, co- 
contractie. 
Het is niet-onverstandig om in een-eerste aanzet tot daadwerkelijke-mödëllëring niet 
te veel spieren mee te nemen. 

Er is gekozen voor modellering met behulp van MADYMO, een algemeen 
toepasbaar softwarepakket, ontwikkeld door TNO, voor het simuleren van het 
dynamisch gedrag van (bio)mechanische systemen. Ook inverse analyses zijn hiermee 
mogelijk. Op de TUE is dit pakket onder andere gebruikt om de nek te modelleren. 
Een groot voordeel van MADYMO ten opzichte van bijvoorbeeld Eindige 
Elementenpakketten is de beschikbaarheid van spier-elementen. 
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1 Inleiding 

1.1 Instituut voor Revalidatie-Vraagstukken 
In Revalidatiecentrum Hoensbroeck worden, onder andere, patiënten met een 
dwarslaesie, amputatie, CVA (hersenbloeding) of reumatische aandoening behandeld. 
Aan dit centrum verbonden is het Instituut voor Revalidatie-Vraagstukken (IRV), 
waar men zich bezighoudt met onderzoek, ontwikkeling en kennisoverdracht op het 
gebied van revalidatie en handicap. 
Eén van de projectlijnen van het IXV is het Hoaadings- en BewegingsOnderzoek 
(H&BO). Binnen het H&BO zijn verschillende deelprojecten lopende: 
houdingscontrole, arm-handfunctie en loopstoornissen. Dit verslag heeft betrekking op 
het onderzoek naar houdingscontrole. Binnen dit onderzoek wordt het spiergebruik 
bij het handhaven van de zitbalans van personen met een complete thoracale 
dwarslaesie bestudeerd [Seelen et al, 1991, 1996 in press]. 
Gesteld wordt dat mensen met een thoracale dwarslaesie niet-posturale fasische 
spieren, zoals de latissimus dorsi (LD) en trapezius pars ascendens (PA),  gebruiken 
om de zitbalans te handhaven, waar 'gezonde' personen gebruik maken van de 
erector spinae (ES). Het bewerkstelligen van retractie (naar achteren trekken) van 
het schouderblad door de LD en TPA impliceert stabiliserende effecten van de 
pectoralis major pars sternocostalis (PM) en de serratus anterior (SA), op de 
schoudergordel ~~~~ ~ ~ 

Bij het onderzoek zijn drie groepen proefper&& betrokken: 
mensen met een hoge thoracale dwarslaesie, 
mensen met een lage thoracale dwarslaesie 
en mensen zonder dwarslaesie. 
De zitbalans van de proefpersonen wordt systematisch verstoord door middel van 
birnanuele reiktaken in het sagittale vlak. Tijdens de taken wordt met een 
krachtplatform, dat onder de stoel bevestigd is, onder andere de verplaatsing van het 
centre of pressure (CP) gemeten. De elektromyografische activiteit van een aantal 
spieren wordt gemeten en het ruimtelijke bewegingsverloop van lichaamsdelen van de 
proefpersonen wordt geregistreerd met behulp van het 3D-bewegingsanalysesysteem 
PRIMAS (PRecIsion Motion Analysis System). 

~ 

1.2 Probleemstelling 
Tijdens de revalidatie leren (thoracale) dwarslaesiepatiënten nieuwe strategieën voor 
houdingshandhaving en balansherstel. De combinatie van de anatomische ligging en 
de (cervicale) innervatie van de latissimus dorsi en de trapezius pars ascendens maakt 
dat deze spieren daarvoor zeer geschikt lijken te zijn. Om deze veronderstelling te 
funderen zou een biomechanisch model uitkomst kunnen bieden. Is het alternatieve 
gebruik van voornoemde spieren biomechanisch wel zo efficiënt als verondersteld 
wordt? 
Wellicht kunnen, aan de hand van een model (in een later stadium), voorspellingen 
gedaan worden met betrekking tot de (biomechanische) efficiëntie van alternatief 
posturaal spiergebruik gedurende en na de revalidatie van paraplegische patiënten. 
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1.3 Doelstelling 
Het doel van deze stage is drie ledig: 
1) Inventariseren van mogelijkheden voor de ontwikkeling van een biomechanisch en 
neuromusculair model waarmee compensatoire posturale motoriek bij mensen met 
een thoracale dwarslaesie beschreven kan worden. 
2) Opstellen van richtlijnen voor een dergelijk model. 
3) Doen van een eerste aanzet tot daadwerkelijke model-ontwikkeling op basis van 
experimentele data van de diverse H&BO projecten. 

1.4 Voorbeschouwing 
In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de anatomie en pathologie van mensen 
met een dwarslaesie en aan het IRV-onderzoek naar zitbalans van deze mensen. 

Om een indruk te krijgen van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een 
biomechanisch model waarmee de compensatoire posturale motoriek beschreven kan 
worden, is een literatuurstudie verricht. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven 
van verschillende biomechanische modellen van spier-skeletstelsels die uit deze 
literatuurstudie naar voren zijn gekomen. Met name over onderzoek betreffende de 
de lage rug, de onderste extremiteiten, de schouders en de nek blijkt veel 
gepubliceerd te zijn. Echter, er zijn nog geen modellen gevonden ten aanzien van de 
thoracale wervelkolom. 

In hoofdstuk 4 wordt een korte beschrijving gegeven van MADYMO, een software 
pakket, ontwikkeld door TNO, dat zeer geschikt is voor de modellering van 
(bio)mechanische systemen. 

~~ 
~ 

In hoofdstuk 5 tenslotte wordt een mogelijke modelopzet beschreven, waarbij de 
praktijk uit hoofdstuk 2 gekoppeld wordt aan de theorie uit hoofdstuk 4. 
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2 Dwarslaesies 

2.1 Anatomie 
Functioneel bestaat de wervelkolom uit 4 delen: een cervicaal deel, een thoracaal 
deel, een lumbaal deel en een sacraal deel. Het sacrum gaat over in het bekken. De 
wervelkolom kent een aantal fysiologische krommingen: een cervicale lordose, een 
thoracale kyphose, een lumbale lordose en een sacrale kyphose. Kanteling (voor- of 
achterwaarts) van het bekken beïnvloedt de vorm van de lumbale wervelkolom 
(€$pr 1). 

THO RAC1 C 
KYPHOSIS  __ 

1igui.c 9.3 'The pc lv i \  :*rid liiiiihar pait of the \pine when  la)  siinding. ib l  sitting rc l : iYz 
unsupponed in the middle poiition; (cl sitting erect. uniupponed in the middle position. 
siltinc in the anterii.ir Doiture: ie1 sitting in the poblei-ior posture. 

Figuur i: De wewelkolom; bekken en lumbale gedeelte bij verschillende houdingen 
(Chaffin en Andersson, 1991) 

Een wervel bestaat uit een wervellichaam en een wervelboog met uitsteeksels. De 
wervellichamen met de tussenwervelschijven vormen de zogenaamde voorste pijler, 
welke axiale drukkrachten door kan leiden (relatief hoge drukstijfheid en lage 
buigstijfheid). De wervelbogen met hun facetgewrichtjes vormen de achterste pijler, 
waaraan de rugspieren bevestigd zijn. Het wervelkanaal, dat zich tussen de 
wervelbogen bevindt, beschermt het ruggemerg; de (tussenwerve1)openingen bieden 
de spinale zenuwen een uitgang. 

De belangrijkste functies van het spier-skeletstelsel zijn: (1) het bieden van 
ondersteuning en bescherming aan het lichaam en de verschillende organen en (2) 
het mogeiijk maken van bewegingen. Het spier-skeietsteisei is opgebouwd uit 
verschillende structuren: bot- en spierweefsel, kraakbeen, kapsels, pezen, ligamenten 
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en fascia. 
De spieren van de romp spelen een belangrijke rol in het normaal functioneren van 
de rug: ze geven stabiliteit, zorgen voor de kinematische controle en beschermen 
andere structuren tegen overbelasting. Voor meer informatie over algemene anatomie 
wordt verwezen naar bijvoorbeeld Lohman [ 19771, Gray [ 19731 of Sobotta [ 19891. 

Definitie dwarslaesie 
Een dwarslaesie kan gedefinieerd worden als 
een beschadiging van het ruggemerg en/of de 
in het wervelkanaal verlopende zenuwwortel, 
resulterend in een continuïteitsonderbreking 
van de opstijgende en afdalende structuren 
[Beckers en Buck, 19921. 

De oorzaak van een dwarslaesie is meestal 
een trauma: een verkeers-, sport- of 
bedrijfsongeval of een ongeval in huis. 
Daarnaast zijn andere oorzaken aan te 
wijzen, bijvoorbeeld infecties, bloedingen en 
tumoren. 
Volgens internationale afspraken wordt een 
dwarslaesie benoemd naar het laatste intacte 
ruggemergsegment en wel voor de motorische 
en sensibele kwaliteiten. 

Symptomatologie: 
Motorische uitval 

De actieve, willekeurige motoriek wordt 
supraspinaal ingeleid. Een impuls verloopt via 
afdalende, motorische systemen om via de 
motorische voorhoorncel en perifere zenuw 
de effector, de spier, te bereiken. Bij 
(gedeeltelijke) onderbreking van deze 
afdalende systemen kan de impuls de spier 

'ertebrae Spinal Nerves 

ervical 
(7) 

horacic 
(12) 

. m b a r  
(5) 

Sacral 
(5) 

c1 
2 

Cervical 
(qiiadi 

4 
5 
6 

7 Thoracic 
8 (para) 

9 

10 

Lumbar 
(para) 

5 

s1 
Sacral 2 

3 
4 (para) 
5 

iaymaker. W. and Woodhall. B. (1945) Peripheral Nerve injuries: 
'rinciples of Diagnosis. W. B. Saunders Company. Philadelohla 

niet meer (volledig) bereiken: er bestaat een 
(partiële) verlamming distaal van de laesie. Figuur 2: Verhouding ruggemerg en 

wervelkolom 
Sensibele uitval 

Door de onderbreking in de continuïteit van de opstijgende structuren worden de wel 
door de receptoren opgenomen sensibele prikkels niet naar corticaal voortgeleid, dus 
niet bewust waargenomen. Onder het niveau van de dwarslaesie bestaat een volledige 
uitval voor alle sensibele kwaliteiten: exterocepsis (van buitenaf komende prikkels), 
propriocepsis (houding en beweging) en enterocepsis (inwendige gevoelslichaampjes). 

Vegetatieve stoornissen 
Door de raiggemergsbeschadiging ontstaan ernstige stoornissen in blaas- en 
darmfunctie, seksuele functies, circulatieregulatie, ademhaling, vaattonus en 
thermoregulatie. 
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Voor de uitgebreidheid van de laesie zijn twee factoren bepalend: 
1) Het al dan niet compleet zijn van de laesie 
Complete dwarslaesie: volledige continuïteitsonderbreking in de geleidingsfunctie van 
het ruggemerg, zowel voor impulsen van centraal naar perifeer als omgekeerd. 
Incomplete laesie: de geleidingsfunctie is nog partieel aanwezig. 
Een uitgebreide beschrijving van aanwezige en afwezige lichaamsfuncties is altijd 
noodzakelijk. 

2) Hoogte 
Ruggemergsegmenten corresponderen bij volwassenen, qua hoogte, niet met het 
werveiiichaam (figuur 2j. 
Bij beschadiging van het cervicale ruggemerg en het eerste thoracale segment is er 
sprake van een stoornis van alle vier de ledematen. Bij een incomplete laesie spreekt 
men in dit geval van een tetraparese, bij een complete laesie van een tetraplegie. 
Bovendien heeft iemand met een C2-laesie ondersteuning nodig bij de ademhaling, 
omdat de innervatie van het diafragma en de intercostale spieren uitgevallen is. 
Bij beschadiging onder het eerste thoracale segment is er sprake van een stoornis in 
de romp en de onderste extremiteiten. Men spreekt dan van een paraparese of een 
paraplegie. De patiënt kan zijn armen normaal gebruiken. Iemand met een T12-laesie 
heeft een volledige romp-controle en de zitbalans is redelijk tot goed. 

2.2 Houdings- en bewegingsonderzoek 
Bij mensen zonder sensomotorische stoornissen gebeurt het handhaven van de 
zitbalans automatisch. Bij mensen met een dwarslaesie is dit niet zo vanzelfsprekend, 
het automatisme is gestoord. Tijdens de revalidatie worden nieuwe patronen van 
houdingshandhaving aangeleerd. De nadruk ligt hierbij meer op het compenseren van 
functieverlies en het reduceren van handicap dan op het herstel van spierfuncties. 
Therapie berust voor een aanzienlijk deel op klinische ervaring. Er is nog weinig 
bekend over de mechanismen, waardoor bewegingstherapie de reorganisatie van 
bewegingscontrole en -in het bijzonder- houdingscontrole van mensen met een 
dwarslaesie zou kunnen beïnvloeden of verbeteren. 
Veel studies over 'het zitten' zijn ergonomisch van aard en richten zich op de 
aanpassing van de stoel. Naar (gestoorde) houdingscontrole bij het zitten is nog maar 
weinig onderzoek gedaan. Uit enkele studies blijkt dat mensen met een hoge 
thoracale dwarslaesie het verlies van de activiteit van houdingsspieren compenseren 
met het gebruik van niet-houdingsspieren. Men vermoedt dat deze personen de romp 
en de wervelkolom stabiliseren ten opzichte van een 'punctum fixum', dat zo dicht 
mogelijk bij het draagvlak ligt: uitwendig is dat de zitting van de stoel en eventuele 
rug- of armleuningen en inwendig het bekken en het onderste gedeelte van de 
wervelkolom. Er wordt gesteld dat men gebruik maakt van de latissimus dorsi (LD, 
brede rugspier) en de trapezius pars ascendens (WA, deel monnikskapspier) om de 
schoudergordel te stabiliseren. De LD (grijpt aan in het thoracolumbale gebied) en 
de TPA (grijpt aan aan de lage thoracale spinous processus) lijken, vanuit 
biomechanisch en neurologisch oogpunt, zeer geschikt voor dit concept. Dit zou 
betekenen dzt, QDI retractie van het schouderblad te voorkomen en de 
schoudergordel te stabiliseren, krachten gegenereerd moeten worden die tot 
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Figuur 3: Bewegingsmogelijkheden van het schouderblad [Lohman, 19771 

protractie van het schouderblad (figuur 3) leiden; ofwel passief, veroorzaakt door 
bijvoorbeeld de zwaartekracht bij voorover zitten, ofwel actief, door het gebruik van 
nog werkende spieren als de pectoralis major (PM, grote borstspier) en de serratus 
anterior (SA, voorste- zaagspier) (figu~-4).Dit zou ook betekenen dat het bekken en 
de lumbale wervelkolom gestabiliseerd moeten worden om als 'punctum fixum' te 
kunnen dienen. 
In het zithoudings-onderzoek staan onder andere de volgende aspecten centraal: 

De mate waarin mensen met een thoracale dwarslaesie hun zitbalans kunnen 
handhaven 

De vraag of er inderdaad een verhoogde activiteit is van de LD en TPA, simultaan 
met de PM en SA 

De relatie tussen de beweging van het bekken met het lage deel van de 
wervelkolom en handhaving van zitbalans. 

Bij één van de onderzoeken zijn drie groepen proefpersonen betrokken: 
Groep 1: uitgerevalideerde patiënten met een complete hoge thoracale dwarslaesie 
(niveau T2-TS) 
Groep 2: uitgerevalideerde patiënten met een complete lage thoracale dwarslaesie 
(niveau T9-Tl2) 
Groep 3: proefpersonen zonder dwarslaesie. 

Er worden alleen complete laesies beschouwd omdat over incomplete laesies moeilijk 
algemene uitspraken te doen zijn vanwege de grote verschillen in 
uitvalsverschijnselen. 
De bovengrens (niveau T2) is zo gekozen, omdat bij een nog hogere dwarslaesie 
bovendien stoornissen in arm- en handfunctie optreden. Onder een laesie op T12- 
niveau spelen de spieren van de bekkengordel en het been een rol waardoor het 
spiergebruik weer complexer wordt en daarmee dus ook de 'onderzoekbaarheid'. 
De zitbalans van de proefpersonen wordt systematisch verstoord door het laten 
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Tiguur 4: Spieren van de romp [Kendall et al, 19711 

uitvoeren van bimanuele reiktaken in het sagittale vlak, een veel voorkomende 
handeling in het dagelijkse leven. De proefpersoon wordt gevraagd te reiken naar 
knoppenparen die op 15, 30, 75 en 90% van zijn maximale reikafstand op de tafel 
voor hem bevestigd zijn, i.e. twee knoppenparen op relatief eenvoudig te bereiken 
afstanden en twee knoppenparen op een afstand waarbij meer inspanning vereist 
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7i&pur 5: Proefopstelling ;p7roefpersoon zonder dwarslaesie) 
~ 

wordt. De reikafstand van 90% is zo gekozen om evenwichtsverlies te voorkomen. 
Tijdens de taken wordt met een krachtplatform onder andere de verplaatsing van het 
drukmiddelpunt of centre of pressure (CP) gemeten. De elektromyografische activiteit 
van een aantal spieren (ES-L3, ES-T9, ES-T3, SA, OA, PM, LD en WA) wordt 
gemeten en het ruimtelijke bewegingsverloop van lichaamsdelen van de 
proefpersonen (bovenbenen, bekken en een deel van de wervelkolom) wordt 
geregistreerd met behulp van het 3D-bewegingsanalysesysteem PRIMAS (PRecIsion 
Motion Analysis System). 

De mate waarin mensen met een thoracale dwarslaesie hun zitbalans kunnen 
handhaven is bepaald in termen van maximale reikafstand. Mensen met een 
dwarslaesie kunnen niet zo ver reiken als 'gezonde' personen. Ook de verplaatsing 
van het CP blijft beperkt tot een, in verhouding, klein gebied. Dit kan het gevolg zijn 
van het verlies van het gebruik van spieren in de benen, het bekken en de lage rug. 
Groep 3 laat in het algemeen een achterwaartse verplaatsing van het CP zien aan het 
begin van de reikbeweging. Uit de bewegingsregistratie (figuur 6) blijkt dat gelijktijdig 
het bekken naar voren kantelt. Bij groep 2 is dit verschijnsel veel kleiner en bij groep 
1 is het zelfs afwezig. 

Personen met een thoracale dwarslaesie nemen een zithouding aan waarbij het 
bekken achterover gekanteld is tegen de rugleuning, om de instabiliteit van het 
bekken en de lage rug te compenseren. Op die manier komt het 'punctum fixum' 
hoger te liggen, waardoor meer craniale spieren actief kunnen zijn in het rechtop 
houden van de romp. Tijdens de taken houdt men het bekken in deze positie. 
Uit EMG data blijkt inderdaad dat proefpersonen uit groep 1 meer gebruik maken 
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Figuur 6: Beweging het bekken (PSIS-ASIS), het bovenbeen (GT-LFE) en een deel van 
de wervelkolom van de proefpersonen; SCI = Spinal Cord Injury 

van de LD, P A ,  PM en SA bij het handhaven van zitbalans bij gelijke absolute 
verstoring in vergelijking met groep 3. Bij groep 2 treedt dit verschijnsel minder sterk 
op. De resultaten laten ook een toename zien van het gebruik van de craniale delen 
van de thoracale ES bij groep 1, dat kan wijzen op een poging het bovenste gedeelte 
van de wervelkolom te strekken en daarmee de verplaatsing van het zwaartepunt naar 
voren te verminderen. Ook dit effect treedt minder sterk op bij groep 2. 
De verschillen worden diffuser wanneer de relatieve verstoring van ieders 
persoonlijke maximale reikafstand bekeken wordt. ’Gezonde’ proefpersonen kunnen 
veel verder reiken dan dwarslaesiepatiënten, waardoor ze meer fasische spieractiviteit 
ontwikkelen tijdens bijvoorbeeld het strekken van de arm. 

Uit de geringere verplaatsingen van het CP bij dwarslaesiepatiënten blijkt dat 
verminderde zitbalans en houdingscontrole slechts gedeeltelijk gecompenseerd 
kunnen worden door de alternatieve strategie. 
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3 Biomechanische modellen 

3.1 Inleiding 
Om inzicht te krijgen in het vaak complexe biomechanische gedrag van het spier- 
skeletstelsel wordt veel gebruik gemaakt van modellen, voorbeelden hiervan zijn 
beschreven in Winters en Woo [1990]. Met behulp van modellen kunnen schattingen 
gedaan worden voor parameters, die al dan niet experimenteel te bepalen c.q. te 
verifiëren zijn. Er zijn verschillende soorten modellen: 

~ i x k e d  segrilent' modellen, meestal in de vorm van eeai,free body diagram (Îiguur 7) 
waarbij relevante spierkrachten en passieve weefselkrachten weergegeven worden 
door vectoren. Dit soort modellen wordt voornamelijk gebruikt om belastingen te 
schatten (van bijvoorbeeld de lage rug) in statische situaties, met het oog op 
ergonomische aspecten of revalidatie. 

'Lumped parameter' modellen. Botten worden hierbij voorgesteld door starre 
lichamen, andere weefsels worden voorgesteld door visco-elastische elementen. 
Spieren kunnen ook voorgesteld worden door ideale krachtgenerator of een 
dynamisch spiermodel. 

Eindige elementenmodellen. Structuren worden opgedeeld in een eindig aantal 
(gewoonlijk deformeerbare) elementen, die in mechanisch contact staan met elkaar. 
Ze worden in het algemeen gebruikt om (lokaal) te berekenen waaï de hoogste 

7- 

spamingsconcentraties optreden (quasi-statisch). ~~ 

Sommige gegevens die voor modellering van belang zijn, zijn terug te vinden in 
antropometrische tabellen of zijn te bepalen via metingen. 
Antropometrie houdt zich bezig met het bepalen van afmetingen, massa's, 
draaipunten, vormen en traagheidseigenschappen van (structuren in) het menselijk 
lichaam [Winters en Woo, 1990; Chaffin en Andersson, 1991; Winter, 19901. 
Via metingen kan er aan gegevens gekomen worden met betrekking tot bijvoorbeeld: 

kinematica (3D bewegingsanalyse) 
activiteit van (oppervlakkig gelegen) spieren ((oppervlakte) EMG) 
verplaatsing van het centre of pressure (krachtplatform) 

In de techniek worden meestal voorwaartse statische of dynamische analyses 
uitgevoerd. Dat wil zeggen dat men uit de externe en interne krachten de positie of 
verplaatsing van bepaalde structuren probeert te berekenen. En omgekeerd: als er 
een volledige kinematische beschrijving van het model is, als de antropometrische 
maten nauwkeurig zijn en als de uitwendige belastingen bekend zijn, is het ook 
mogelijk netto krachten en momenten te schatten die de oorzaak zijn van een 
bepaalde houding of beweging. Dit heet inverse (dynamic) analysis. Op die manier kan 
de grootte van variabelen geschat worden die niet direct meetbaar zijn. Ook 
individuele spierkrachten zouden geschat kunnen worden door het model uit te 
breiden met mathematische spiermodellen. 

Om reactiekrachten op de gewrichten en spierkrachten te kunnen bepalen moeten de 
lichamen vrijgemaakt worden @ee body diagram: actie = reactie). -Krachten worden 
ontbonden in de richtingen van een coördinatenstelsel. Dan kunnen de 
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A n a t o m i c a l  L i n k -  S e g m e n t  Free -Body  

M o d e l  M o d e l  D i a g r a m  

evenwichtsvergelijkingen voor ieder lichaam 
opgesteld worden (XF, = O, zFY = O, LF, = 
O, XM, = O, XMy = O, XM, = O). 

In het geval dat de spierkrachten berekend 
moeten worden, zijn er meestal meer 
onbekenden dan vergelijkingen, zeker 
wanneer een 'breed aangrijpende' spier 
voorgesteld wordt door een aantal 
trekkrachten langs verschillende werklijnen. 
Er is geen uïìieke oplossing voor het 
probleem. 

Enerzijds kan er een benadering gemaakt 
worden met behulp van verschillende 
optimaliseringstechnieken, afhankelijk van het 
doel van de analyse, zoals minimalisering van: 

~ 

ï p u r  7.- Relatie tussen anatomisch 
model, link-segment model en free 
body diagram 

de spanning in een weefsel (bijvoorbeeld in een tussenwervelschijf) 
spiervermoeidheid 
de maximale spierspanning 
een combinatie van criteria 
opgeslagen energie in spieren. ~~ ~~~ - 

Anderzijds kan er een vergelijking gemaakt worden met experimentele data (EMG), 
op basis waarvan de verdeling van spierkrachten bepaald wordt. Ook hier gaat het om 
een benadering: lang niet alle spieren kunnen in een experiment gemeten worden en 
het verband tussen EMG en kracht is nog onduidelijk. Er wordt meestal gekeken óf 
een spier actief is; met de amplitude van het signaal wordt zelden rekening gehouden. 

Spieren bevinden zich in groepen rond gewrichten; door samen te werken kunnen ze 
bewegingen mogelijk maken. Agonisten zijn verantwoordelijk voor een actie, 
antagonisten hebben een remmende (stabiliserende) werking, zodat de beweging 
gecontroleerd uitgevoerd kan worden. Synergisten hebben een taak in de begeleiding 
van de beweging. Het lijkt erop dat agonisten onnodig positieve arbeid moeten 
verrichten om negatieve arbeid van de antagonisten te compenseren en op die manier 
tot hoge belasting van structuren leiden. Zogenaamde co-contracties komen echter 
zeer veel voor, in het bijzonder in asymmetrische situaties. Dit is echter zeer moeilijk 
te modelleren. 
A l s  spieren van dezelfde groep de belasting delen, doen ze dat meestal in verhouding 
tot de dwarsdoorsnede-oppervlakken. Het mechanisch rendement van iedere spier 
kan verschillend zijn, afhankelijk van de moment arm en structuren onder de spier. 

3.2 Modellen van het spier-skeletstelsel 
In deze paragraaf wordt een opsomming gegeven van verschillende modellen van het 
spier-skeletstelsel die uit de literatuurstudie naar voren zijn gekomen. 
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Chaffin [ 19691 heeft een, zeer vereenvoudigd, rekenmodel van het menselijk lichaam 
gemaakt, gebaseerd op het biomechanisch model van een arm van Plagenhoef. Het 
doel hiervan is belastingen (krachten en momenten) te schatten die gewrichten en 
lumbosacrale wervellichamen te verduren krijgen onder verschillende 
omstandigheden. 
Het lichaam wordt beschouwd als een set van 7 schakels 
die met elkaar verbonden zijn via de gewrichten (enkels, 
knieën, heupen, schouders, ellebogen en polsen), waarbij 
beide armen en beide benen vereenvoudigd zijn tot één 
arm en één been. Dit wordt het Static Sagittal Plane 
(SSP) model genoemd. Verschillende statische situaties 
worden beschreven, bij symmetrische activiteiten in het 
sagittale vlak, door de hoeken tussen de schakels te 
variëren (figuur 8). 
Dan kunnen de momenten en krachten, die op de 6 
gewrichten en op de lumbale wervelkolom werken, 
berekend worden. De intra-abdominale druk, 
toegeschreven aan de schuine en dwarse buikspieren, 
kan tot een aanzienlijke afname van de 
compressiekracht in de wervelkolom leiden: uit een 

Figuur 8: Linked segment 
model [Chafln, 19691 

anal&e volgt een bijdrage van 11%, tegenover 25% uit 
een onderzoek van Troup uit 1968. Om het gedrag van het spier-skeletstelsel nader te 

~ bestuderen is echter een veel complexer model nodig. ~ ~~ ~ ~~ 

McGill en Norman [ 19851 hebben getracht de ordegrootte van het verschil tussen 
statische en dynamische berekeningen van de belasting van de lumbale wervelkolom 
te bepalen. Meestal wordt het effect op de lage rug bij het tillen bepaald aan de hand 
van statische modellen. Maar veel til-bewegingen hebben traagheidscomponenten. De 
resultaten van statische en dynamische berekeningen blijken nogal uiteen te lopen: 
dynamische berekeningen laten meestal een veel hogere belasting zien van de 
lumbale wervelkolom. Daarom is getracht het verschil te bepalen tussen statische en 
dynamische berekeningen in een tilsituatie. Dit is van belang voor de evaluatie van 
industriële taken en de nadruk ligt op de vraag of statische modellen geschikt zijn 
voor de evaluatie van dynamische taken. 
Slechts 4 proefpersonen zijn in het onderzoek meegenomen. Zij hebben een taak 
uitgevoerd waarbij een massa van 18 kg moest worden verplaatst. Deze beweging 
vond plaats in het sagittale vlak en werd geregistreerd met behulp van een 
camerasysteem. Ook de kracht op de handen in de vertikale richting werd gemeten. 
De gegevens worden verwerkt tot een segmentenmodel waarmee gerekend kan 
worden. Drie typen modelanalyses worden toegelicht: 
1) dynamisch 
2) statisch 
3) 'quasi-dynamisch', waarbij het statische model uitgebreid is met de 
(traagheids)eigenschappen van de te verplaatsen massa. 
Gemiddeld blijkt het piekmoment in het statische geval het laagst te zijn; in het 
quasi-dynamische geval is het piekmoment het hoogst (twee maal zo hoog als 
statisch). 
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Cholewicki et al [ 19951 vergelijkt geschatte spierkrachten en gewrichtsbelastingen 
zoals die volgen uit 

optimaliseringstechnieken, 
een vergelijking met EMG-registraties en 
een combinatie van beide methoden 

bij het oplossen van het onbepaalde stelsel evenwichtsvergelijkingen. Het probleem 
met biomechanische modellen is dat geschatte belastingen niet direct gevalideerd 
kunnen worden. Het is vrijwel onmogelijk om de belastingen rechtstreeks te meten. 
Validatie moet dus indirect gebeuren. Het doel van de auteurs is nu deze methoden 
met elkaar en met een combinatie van beide methoden te vergelijken. Bij deze 
vergelijking wordt eigenlijk gebruik gemaakt van twee afzonderlijke modellen. Het 
eerste is een dynamisch, 3D linked segment model. Het tweede is een anatomisch 
gedetailleerd model van het bekken en de ribbenkast met alle tussenliggende lumbale 
wervels, waarmee de netto belastingen, verkregen uit het eerste model, omgezet 
kunnen worden in afzonderlijke krachten. Beide modellen zijn gebaseerd op modellen 
van McGill en Norman. 
De schatting die via optimalisering verkregen wordt, ligt gemiddeld ongeveer 30% 
lager dan de schatting die volgt uit een vergelijking met EMG-registraties, doordat 
co-contractie van antagonisten niet voorspeld kan worden. De combinatie ’EMG- 
optimalisering’ leidt tot dezelfde spier-activeringspatronen als de EMG benadering, 
maar de absolute krachten zijn in zekere mate gewijzigd om te voldoen aan de 
evenwichtsvoorwaar den. 
De combinatie ’EMG-optimalisering’ leidt volgens de auteurs tot de beste benadering. 

Het doel van Bergmark [1989] is het vinden van condities voor mechanische stabiliteit 
van de lage rug. 
Het spier-skeletstelsel is opgebouwd uit twee typen componenten: passieve 
componenten (bot, kraakbeen, ligamenten, pezen en fascia), welke afhankelijk van de 
belasting vervormd worden en actieve componenten (spieren), waarbij geen unieke 
relatie bestaat tussen geometrie en belasting. Een lokaal en een globaal spiersysteem 
zijn te onderscheiden. De belangrijkste rol van het globale spiersysteem (origo: 
bekken, insertie: thorax) is de uitwendige belasting zodanig te compenseren, dat de 
resulterende kracht op de lumbale wervelkolom gehanteerd kan worden door het 
lokale spiersysteem (origo en/of insertie: lumbale wervellichamen). De totale 
krachtsverdeling wordt bepaald voor toenemende uitwendige belastingen (massa’s die 
op de schouders gedragen worden). De vorm van de lumbale wervelkolom verandert 
hierbij: de lordose wordt afgevlakt. 
De voorwaarden voor een stabiel evenwicht, als functie van de belasting en de 
houding, zijn onderzocht met behulp van een ’elastische potentiële energie-functie’ 
voor het model van de lage rug. Bij infinitesimale verstoringen vanuit de 
evenwichtstoestand wordt de verandering van potentiële energie bestudeerd. Een 
spier kan bij zulke verstoringen beschouwd worden als een lineaire veer, waarbij de 
veerstijfheid afhangt van de spierkracht. 
Het blijkt dat niet alle stabiele evenwichtstoestanden gerealiseerd kunnen worden. Bij 
toenemende belasting wordt dit gebied van mogelijke toestanden kleiner. 

Dumas et al [1991] geeft een beschrijving van de oriëntatie en moment-armen van 
een aantal rompspieren. Biomechanische modellen van de rug vereisen nauwkeurige 
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data met betrekking tot de werklijnen van de spieren en moment-armen om 
belastingen van bijvoorbeeld de lumbale wervelkolom te kunnen voorspellen. 
Van 7 mannelijke stoffelijke overschotten zijn met behulp van 3D digitalisering 
punten van origo en insertie van een aantal rompspieren bepaald. Bovendien zijn bij 
kromlijnige spieren iedere 3 cm tussenliggende punten gedigitaliseerd. Door spieren 
voor te stellen door meerdere, rechtlijnige of kromlijnige, werklijnen, kunnen 
nauwkeurigere biomechanische modellen worden gemaakt. Zeven kadavers blijkt te 
weinig te zijn om gestandaardiseerde maten te bepalen. De onderlinge verschillen zijn 
te groot en ten gevolge van conserveringstechnieken treden met name bij de 
buikspieren fouten op. 

Nussbaum et al [1995] beschrijft de effecten van variatie van de richting van 
werklijnen van rompspieren, die gewoonlijk meegenomen worden bij 
optimaliseringstechnieken, op de belasting van de lage rug. Daarbij komen de 
volgende vragen aan de orde: 
Welke belastingen van de rug zijn het meest afhankelijk van de werklijnen van 
spieren? Welke spieren vereisen de hoogste precisie bij het bepalen van specifieke 
belastingen van de rug? In hoeverre is de grootte van een spierkracht afhankelijk van 
de werklijn? 
Er is één positie beschouwd (rechtop staan) en er is gebruik gemaakt van één set 
antropometrische gegevens. Verschillende ogtimaliseringstechnieken zijn toegepast en 
daaruit volgden dezelfde conclusies: 

-~ Compressiekrachten op-de-lumbale wervelkolom zijn in-de beschouwde situatie 
vrijwel alleen afhankelijk van de werklijnen van de schuine buikspieren, bij 
asymmetrische belastingen kunnen afschuifkrachten een ordegrootte verschillen 
wanneer de werklijnen gevarieerd worden. Ook in dit geval spelen de schuine 
buikspieren een belangrijke rol. 

Goel et al [ 19931 breidt een eindig elementenmodel van de lumbale wervelkolom uit 
met spierkrachten (figuur 9). Spieren spelen een belangrijke rol in de 
stabiliteitshandhaving van de buigzame wervelkolom. 
Het artikel behandelt één van de belangrijkste beperkingen van eindige 
elementenmodellen van biomechanische systemen: de afwezigheid van spieren en de 
daarmee samenhangende kinetica. Daarom wordt er een poging gedaan om 
spierkrachten op te nemen in zo’n model. De verandering die optreedt op het 
moment dat spieren in de beschouwing meegenomen worden, wordt bestudeerd aan 
de hand van een model van het L3-LA segment. 
Het model, aangevuld met EMG-registraties van een vijftal proefpersonen, is 
gevalideerd met gegevens uit de literatuur. 
Het blijkt dat wanneer spierkrachten meegenomen worden, de verplaatsingen kleiner 
blijven: het segment wordt stabieler. De krachten die in dat geval door de 
facetgewrichten geleid worden nemen echter toe, vergeleken met het ligamenteuze 
model. De overige parameters (zoals de druk in de tussenwervelschijf, spanningen en 
krachten in andere structuren) in het spiermodel, nemen af, vergeleken met het 
ligamenteuze model. Spierkracht is essentieel om het functioneren van de rug te 
handhaven. Het model met spieren en het model zonder spieren zou vergeleken 
kunnen worden met ’gezonde’ personen en personen bij wie de spierwerking 
uitgevallen is. Dit zijn twee uitersten, waarmee op de rol van spieren gewezen kan 
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Tiguur 9: Eindig elementenmodel van 
het L3-L4 segment [Goel et al, 19931 

tussenwervelschijven en ligamenten gedragen, terwijl de rol  van de facetgewrichten in 
het doorleiden van de belasting afneemt. 
Als er een plotselinge toename optreedt van de spanning in deze componenten, 
waarbd-de maximale _waarden overschreden-worden, kan er breuk optreden. 
Geleidelijke veranderingen hebben adaptatie-processen tot gevolg, zoals verstijving 
van tussenwervelschijven en verkalking van ligamenten wat uiteindelijk ook tot 
stoornissen kan leiden. 

- 

Hughes et al [1995] probeert het effect van co-contractie op de druk in een 
tussenwervelschijf (L3-L4) te schatten. De meeste optimaliserings-modellen kunnen 
co-contractie van antagonisten niet voorspellen. 
Aan de hand van eenpee body diagram, met daarin alle relevante spieren ter hoogte 
van L3-LA, zijn evenwichtsvoonvaarden opgesteld. In twee stappen is vervolgens 
getracht die spierkrachten te bepalen, waarbij de compressiekracht in de wervelkolom 
minimaal is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde Karush-Kuhn- Tucker (K- 
K- T) multipliers, welke de onderlinge afhankelijkheid van spieren in complexe 
biomechanische systemen weergeven. 
Het blijkt dat co-contractie grote gevolgen voor de compressiekracht kan hebben. 
Deze kan zowel toenemen, als afnemen. 

Seireg en Arvikar [ 19731 beschrijven een mathematisch model van het spier- 
skeletstelsel van de onderste extremiteiten waarmee spierkrachten en reactiekrachten 
op gewrichten geëvalueerd kunnen worden bij verschillende houdingen (staan, leunen 
en hurken) (figuur 10). De procedure die beschreven wordt, is een eerste aanzet tot 
een complete modellering van het spier-skeletstelsel. 
Verschillende minimaliseringscriteria worden gebruikt om de oplossing te verkrijgen 
die het beste overeenkomt met EMG-registraties, afkomstig van oppervlakte- 
elektroden, van een zestal spieren (vastus medialis, rectus femoris, biceps femoris, 
gastrocnemius, semitendinosus en tibialis anterior). Hierbij is alleen gelet op relatieve 

worden. Het is echter moeilijk om 
geleidelijke veranderingen van de spier in een 
model te beschrijven. 

Door Kong en Goel [1994] wordt hetzelfde 
model van het L3-L4 segment gebruikt in 
combinatie met een optimaliseringsmethode 
om het effect van spieruitval op de lumbale 
rugmechanica te onderzoeken en om 
krachten te kunnen voorspellen in de 
tissenwewelschijf em in spieren die dit 
segment overspannen. Naarmate de 
uitwendige belasting hoger is, spelen spieren 
een steeds belangrijkere rol in het 
stabiliseren van de wervelkolom, in 
vergelijking met de passieve structuren. Door 
het verlies van spierkracht, worden de 
bewegingssegmenten gedestabiliseerd en 
worden belastingen door de wervels, 

18 



spieractiviteit; er is geen poging gedaan om deze te 
converteren naar krachten. Minimaliseren van een 
gewogen som van spierkrachten en 
gewrichtsmomenten leidt tot de hoogste correlatie 
tussen de theoretische resultaten en de EMG- 
registraties: min X(F + kM), met weegfactor k14, 
voldoet voor alle beschouwde houdingen. 

Van der Helm [1994] heeft, voor het modelleren van 
de schouder, gebruik gemaakt van het programma 
SPACAR, gebaseerd op de eindige 
elementenmethode en geschikt voor zowel 
dynamische analyses als invers dynamische analyses 
van multibodymechanismen. 
Verschillende structuren in de schouder worden 
voorgesteld door verschillende, soms speciaal voor dit 
doel ontwikkelde, elementen. Naast de standaard 
TRUSS, HINGE en BEAM elementen zijn het 
SURFACE element (schouderblad) en het 
CURVED-TRUSS element (spieren rondom 
botstructuren) nieuw. 

I 

onderste extremiteiten [Seireg 
en AwikaP; 19731 

TRUSS: twee knooppunten, één deformatie mogelijk: verlenging 
HINGE: twee knooppunten, drie deformaties mogelijk: torsie, buiging in twee 
richtingen 

: BEAM (bone) 
: HINGE (joint) 

(> : SURFACE (scapulothoracic gliding plane) 

I- : TRUSS or CURVED-TRUSS (muscle) 

- : TRUSS (ligament) 

Fiqur 11: Model van de 
schouder [Van der Helm, 19941 

leveren. 

BEAM: twee knooppunten, zes deformaties 
mogelijk: verlenging, torsie, buiging in twee 
richtingen in beide knooppunten 
SURFACE: één knooppunt, beschrijving van 
oppervlakteparameters, één deformatie mogelijk 
afstand tussen knooppunt en oppervlak 
CURVED-TRUSS: drie knooppunten: origo, 
insertie, en een raakpunt waardoor de effectieve 
werklijn vastligt, één deformatie mogelijk: 
verlenging 
Totaal bevat het model vier botten, drie 
gewrichten, drie ligamenten, een glijvlak en twintig 
spieren en spierdelen (figuur 11). 
Input variabelen: posities van de schoudergordel 
en humerus, externe belasting van de humerus. 
Output variabelen: spierkrachten. Hierbij zijn vier 
verschillende optimalisatie criteria vergeleken. 
Vanwege de complexiteit van het 
schoudermechanisme zijn 3D modellen zeldzaam. 
Thorax, clavicula, scapula en humerus vormen een 
gesloten keten, wat nogal wat problemen op kan 

Het model is gevalideerd met EMG-registraties van twaalf spieren. 
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Deng en Goldsmith [1987] hebben een numeriek model van het menselijke 
hoofd/nek/torso stelsel ontwikkeld waarmee de responsie onder dynamische impact- 
belasting nagebootst kan worden (figuur 12). Het bestaat uit 10 starre lichamen 
(schedel, C1 tot en met C7, T1 en T2 met de rest van de romp) en een aantal visco- 
elastische elementen (tussenwervelschijven, ligamenten en spieren). Aan elk star 
lichaam is een lokaal cartesisch coördinatenstelsel (.,y,.) verbonden. 
Coördinatenstelsel (X,Y,Z) valt samen met de initiële positie van het lokale stelstel 
van T2. 
Met behulp van een stijfheidsmatrix kan het verband tussen de belastingsvector en de 
verplaatsingsvector gegeven worden. 
Output: translaties, rotaties, acceleraties, hoeksnelheden en spierrekker, in geval van 
simulaties van frontale en zijdelingse botsingen. 
De resultaten van het numerieke model zijn vergeleken met die, afkomstig van 
vrijwilligers tes ten. 
Bij de frontale botsing wijken de resultaten af in de terugslag van de whiplash: deze 
verloopt langzamer in het geval van de vrijwilligers, waarschijnlijk door het 
aanspannen van de spieren. 

I Sternocleidomastoid 
2 Longus capitis 
3 Longus colli 
4 Scolenus onterior 
5 Scalenus medius 
6 Scoleruis posterior 
7 Trapezius 
8 Splenius capitis 
9 Splenius cewcis 

I O  SDinaiis comtis 
I I spinalis ceivicis 
12 Semispinalis capitis 
13 Semispmols c e r v m  
14 Longissimus capitis 
15 Longissimus cervicis 

Figuur 12: Lumped parameter mode 
[Deng en Goldsmith, 19871 

'iguur 13: Eenvoudig en gedetailleeri 
model [de Jaser, 19961 

Bij de zijdelingse botsing komen de resultaten zeer goed overeen, met uitzondering 
van de relatief kleine bewegingen in voor- en achterwaartse richting: het numerieke 
model laat een achteroverbuiging zien, terwijl uit de vrijwilligerstesten juist 
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vooroverbuiging (en soms bovendien een achteroverbuiging) blijkt. 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven is een computermodel gemaakt dat 
nabootst wat de nek bij een botsing te verduren krijgt [de Jager, 19961. Dit model 
geeft inzicht in het ontstaan van nekletsel bij botsingen en helpt ontwerpers bij het 
ontwikkelen van veiligere auto’s. Het model beschouwt het hoofd, de zeven 
nekwervels en de eerste borstwervel en is gerealiseerd met het computerprogramma 
MADYMO, speciaal geschikt voor botsveiligheidsanalyses van voertuigen en 
inzittenden en zeer veel toegepast door autofabrikanten. Het onderzoek is eenvoudig 
begonnen, later is de complexiteit vergroot. Het eenvoudige (globale) model bestaat 
uit wervels waartussen een flexibele verbinding zit. Eet gedetailleerde model bestaat 
uit wervels, verbonden door tussenwervelschijven, bindweefselbanden, facetgewrichtjes 
en spieren (figuur 13). De betrouwbaarheid van de modellen is getoetst door frontale 
en zijdelingse botsingen na te rekenen en de bewegingen van model en vrijwilligers te 
vergelijken. Het voordeel van een multibodymodel ten opzichte van bijvoorbeeld een 
eindige elementen model is dat het veel minder rekentijd vergt. Bovendien is 
MADYMO, in tegenstelling tot eindige elementen pakketten, uitgerust met (Hill- 
type) spier elementen. 
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4 mmo 

4.1 Inleiding 
MADYMO (MAthematical Dynamical Model) is een multibody-analyse pakket. Het 
lost de bewegingsvergelijkingen op van een aantal gekoppelde starre lichamen. 
Gedefinieerd dienen te worden: 
1 

2 massa-eigensciappeïì vziì deze segilienten 
3 
4 
5 

het aantal starre lichamen (segmenten) en de manier waarop zij met elkaar 
verbonden zijn 

contact-eigenschappen van de segmenten onderling en met de buitenwereld 
initiële toestanden van de segmenten 
eventuele op de segmenten inwerkende externe krachten en momenten 

De grootte en richting van krachten en momenten in een mens kunnen niet 
rechtstreeks gemeten worden: ze zullen moeten volgen uit een beschouwing, welke 
gebruik maakt van een invers dynamisch model. 
Op basis van kinematische meetgegevens, eventueel aangevuld met gemeten 
grondreactiekrachten en aannames voor geometrische en 
massa(traagheids)eigenschappen, is het mogelijk de inwendige gewrichtsbelastingen 
mei W Y M O  ie beïekeneii [Ver-djen,  19921. 

4.2 Mogelijkheden 
MADYMO is een algemeen toepasbaar software pakket dat gebruikt kan worden om 
het dynamisch gedrag van mechanische systemen te simuleren. Oorspronkelijk is het 
ontwikkeld voor het bestuderen van de passieve botsveiligheid, maar het wordt nu 
ook gebruikt voor actieve botsveiligheid en voor biomechanische doeleinden. 
MADYMO biedt de volgende items: 

2D Multibody module: 
Dit is een efficiënte oplosser voor 2D kinematische, dynamische en invers dynamische 
analyse van systemen van starre lichamen, onderling verbonden door verschillende 
typen kinematische scharnieren (joints). 

3D Multibody module: 
Dit is een efficiënte oplosser voor 3D kinematische, dynamische en invers dynamische 
analyse van systemen van starre en flexibele lichamen, onderling verbonden door 
verschillende typen kinematische scharnieren. 

3D Eindige Elementen module: 
Deze kan zowel apart als in combinatie met de 3D multibody module gebruikt 
worden. 

Preprocessing hulpmiddelen: 
GEBOD genereert een multibody model in W Y M O  format voor mannelijke en 
vrouwelijke volwassenen en voor kinderen van verschillende leeftijden. 
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Postprocessing hulpmiddelen: 
VIEWK is een opdracht gestuurde postprocessor voor het maken van 'draadraam' 
animaties. 
MAPPK is een interactieve (translatie, rotatie, inzoomen) postprocessor voor het 
maken van animaties. 
MAPPT is een interactieve postprocessor voor het maken van grafieken met een 
grafische user interface. 

Door de combinatie van multibody technieken en eindige elementen methoden, 
kunnen vrijwel alle soorten systemen geanalyseerd worden, die gekarakteriseerd 
kunnen worden door starre segmenten, onderling en met de vaste wereld of met 
deformeerbare structuren verbonden door scharnieren. 

4.3 Input gegevens 
Een systeem kan worden opgedeeld in een aantal lichamen die op de een of andere 
manier met elkaar verbonden zijn. Met MADYMO kunnen alleen systemen 
gemodelleerd worden die een zogenaamde boomstructuur hebben (zie figuur 14). 
Gesloten ketens kunnen niet gemodelleerd 
worden: er mag maar één manier zijn om van 
segment i naar segment j te kunnen komen. 
Ofwel: het aantal scharnieren mag het aantal 
segmenten niet overschrijden. De eerste stap 
is het nummeren van alle n segmenten in het 
systeem van 1 tot n. Nummer 1 is altijd het 
referentielichaam. Dit moet verbonden zijn 
met de vaste wereld, de beweging ervan moet 
voorgeschreven zijn ten opzichte van de vaste 
wereld (null system) of de initiële 
positie/oriëntatie moet bekend zijn. Het 
nummeren van de overige segmenten in een 
systeem gebeurt zodanig dat het te 
nummeren lichaam verbonden is met een Figuur14: Systeem met een boom- 
reeds genummerd lichaam (zie figuur 14). structuur, de segmenten zijn 
Het lager genummerd lichaam wordt parent 
body genoemd en het hoger genummerd 
lichaam child body. Ieder lichaam heeft éénparent body, maar kan meerdere child 
bodies hebben. 
In de MADYMO input file moeten vervolgens alle takken gespecificeerd worden 
door voor alle perifere segmenten (aan het uiteinde van een tak) de nummers van de 
segmenten die men passeert langs het pad naar het referentielichaam toe, in 
afnemende volgorde te zetten. Voor het systeem van figuur 14 geldt dan: 

genummerd 

3 2 1  
5 4 1  
7 6 4 1  
8 6 4 1  
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Vaste lichamen worden gedefinieerd door massa(traagheids)eigenschappen en ligging 
van het zwaartepunt. De vorm van het segment is niet van belang voor de 
bewegingsvergelijking, tenzij er contact is met andere segmenten of met de omgeving. 
Deze vorm kan vastgelegd worden met behulp van vlakken of ellipsoïdes. 

Voor ieder segment dient er een lokaal coördinatenstelsel gedefinieerd te worden. De 
oorsprong ligt per definitie in het scharnier met deparent body. De oriëntatie kan 
willekeurig gekozen worden. De oorsprong van het lokale coördinatenstelsel van het 
referentielichaam wordt ook wel de tree structure origin genoemd. 
Vector gj geeft de lokatie van het zwaartepunt van lichaam j, ten opzichte van het 
lokale coöïdinztenstelsel van lichaam j. 
Vector cij geeft de lokatie van joint j op lichaam i, ten opzichte van het lokale 
coördinatenstelsel van parent body i. (Joint en child body hebben dus hetzelfde 
nummer!) 
Voor ieder lichaam moeten de massa's en de massatraagheden met betrekking tot het 
massamiddelpunt opgegeven worden: traagheidsmomenten I,, 
traagheidsprodukten Iw I, en &. 

en I,, en 

Twee lichamen worden met elkaar verbonden via een kinematisch scharnier ('joint). 
De verschillende soorten scharnieren maken verschillende relatieve bewegingen 
mogelijk (zie figuur 15). Een scharnier kan slechts twee lichamen met elkaar 
verbinden. Het is wel mogelijk om meerdere scharnieren in één punt te leggen. 
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spherical joint universal joint revoiuie joint iransiaiionai joint 

cylindrical joint planar joint bracket joint free joint 

@uur 15: Verschillende sooden scharnieren in MADI7MO 

Een scharnier wordt gespecificeerd door het type en de lokatie en oriëntatie van joint 
coördinatenstelsels op het segmentenpaar. 
De joint coördinatenstelsels (telkens zowel ten opzichte van deparent body als van de 
child body) moeten gedefinieerd worden overeenkomstig de specifieke eigenschappen. 

In MADYMO moeten begincondities gespecificeerd worden: positie en snelheid van 
het referentielichaam en oriëntatie en hoeksnelheid van alle lokale 
coördinatenstelsels. 
De bewegingsvergelijkingen worden numeriek opgelost. Hiervoor zijn verschillende 
integratie methoden beschikbaar, met vaste en variabele tijdstappen. Het zijn 
expliciete methoden, dat wil zeggen dat de oplossing op tijdstip tn+l expliciet 
geschreven kan worden in termen van de oplossing op tijdstip t,. In de meeste 
gevallen zal de fout in de oplossing afnemen naarmate de tijdstap kleiner is. 

Soms moet een variabele y opgegeven worden als functie van een onafhankelijke 
variabele x. Bijvoorbeeld een versnellingsveld als functie van de tijd, of een 
veerkracht als functie van de relatieve verlenging. Dit is mogelijk via definitie van m 
coördinatenparen, m 2 2. Wanneer y constant is, dienen er dus 2 punten opgegeven te 
worden. Een gecompliceerde functie kan benaderd worden door een (groot) aantal 
punten. 
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5 Modelopzet 

In eerste instantie zal een model gemaakt worden van een proefpersoon uit groep 1 
(met een hoge thoracale dwarslaesie). Hoe hoger de laesie, hoe kleiner het aantal 
spieren dat in het model meegenomen moet worden. Om duidelijkheid te krijgen over 
welke spieren wel en welke niet, moet er voor één dwarslaesie-niveau gekozen 
worden, bijvoorbeeld T4. 
De spieren die dan meegenomen worden zijn de al meerdere malen genoemde LD, 
P A ,  PM er, SL4. 

Antropometrie en kinematica 
Voor het bovenlichaam van mensen met een thoracale dwarslaesie worden vooralsnog 
normale antropometrie-gegevens gebruikt. 
Twee houdingen zullen beschouwd worden: normale zithouding en verre 'reikzit' 
(statisch). 
Er zal een eenvoudig 3D model gemaakt worden, omdat er meer mogelijkheden zijn 
met 3D modellering dan met 2D modellering, alleen al wat de keuze van het type 
gewrichten betreft. De verschillen zijn te groot om van 2D naar 3D over te schakelen. 
Voor de inputgegevens kan gebruik gemaakt worden van bewegingsregistraties uit het 
zitbalans-onderzoek (figuur 6) .  Deze d e n  uitgebreid moeten worden met de rest 
van de thoracale wervelkolom, het hoofd en de armen en het schouderblad. 

Vaste wereld, segmenten 
Het bekken wordt beschouwd als de vaste wereld. Mensen met een hoge thoracale 
dwarslaesie houden het bekken in één positie. De vorm van de lumbale wervelkolom 
is afhankelijk van de stand van het bekken. In dit geval is het bekken achterover 
gekanteld, de lumbale wervelkolom is dan gestrekt (figuur 1). 
Ook de rugleuning van de stoel kan beschouwd worden als vaste wereld. A l s  men hier 
tegen leunt, moeten de contacteigenschappen gedefinieerd worden. 

Starre segmenten: 1 lumbale wervelkolom 
(skeletdelen) 2 thorax 

3 nek + hoofd 
4, 7 
5,  8 bovenarmen (idem) 
6, 9 

schouderbladen (rechts en links) 

onderarmen + handen (idem) 

Dit leidt in MADYMO tot specificatie van de volgende takken: 

3 2 1  (hoofd + lumb.) 
6 5 4 2 1 
9 8 7 2 1 

(rechterarm + lumb.) 
(linkerarm -+ lumb.) 

Voor het sleutelbeen kan geen star element gebruikt worden, omdat dit tot een 
gesloten keten Z W I  leiden. Het is we! mogelijk oni dit te modelleren met een veer- 
dempersysteem met een stijve veer tussen thorax en bovenarm. 
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Verbindingen 
Twee lichamen hebben onderling 6 graden van vrijheid: 3 translatiebewegingen (langs 
de coördinaatassen) en 3 rotatiebewegingen (om de coördinaatassen). Met behulp van 
scharnieren kunnen ongewenste vrijheidsgraden onderdrukt worden. 
De gewrichten in het model worden voorgesteld door de volgende typen scharnieren 
(figuur 15): 
universal joints tussen de verschillende delen van de wervelkolom (2 
rotatiebewegingen mogelijk) 
planar joints tussen de schouderbladen en de thorax (2 translatiebewegingen en 1 
rotatiebeweging mogelijk) 
spherical joints tussen de schouderbiaden en de bovenarmen (3 rotatiebewegingen 
mogelijk) 
revolute joints voor de ellebogen (1 rotatiebeweging mogelijk) 
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