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SAMENVAïTING 

De opdracht was de kritieke parameters te bepalen van een hoofd-nek model, zoals dit door 
Deng en Goldsmith [l] ontwikkeld is, en eventuele verbeteringen aan te brengen. Middels 
een aantal parametervariaties is het modelgedrag tijdens een frontale botsing bestudeerd 
en zijn de kritieke parameters bepaald. 
Het blijkt dat de demping en de stijfheid voor hoekverdraaiing en de grootte van de 
dwarsdoorsneden van de wervels de meest invloedrijke modelparameters zijn. 
Vervolgens is het model aangepast, zodat het modelgedrag voldoet aan bepaalde 
responsiecorridors. Dit betekent dat het modelgedrag, bimen bepaalde grenzen, 
overeenkomt met het gedrag van een vrijwilliger tijdens een frontale botsing. Omdat het een 
complex model is en het binnen het tijdsbestek van deze stage niet mogelijk was de 
"headlag" te modelleren, is dit maar ten dele gelukt. 
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1. INLEIDING 

Het door M. de Jager ontwikkelde model van de nek is gebaseerd op een artikel van Deng 
en Goldsmith [l], dat een samenvatting is van een proefschrift. 
In eerste instantie wordt er een model ontwikkeld voor frontale botsingen, omdat alleen van 
frontale botsingen voldoende data beschikbaar is. Uiteindelijk moet dit hoofd-nek model 
gebruikt worden bij het onderzoek naar het ontstaan van whiplash, een veel voorkomend 
mekletsel bij %amijdiIigen van crchter. 

In dit stageverslag wordt kort de anatomie van de nek besproken, waarna de opbouw van 
het model bekeken wordt. Omdat het zeer interessant is de gevoeligheid en het gedrag van 
het hoofd voor de verschillende parameters te kennen worden vervolgens de resultaten van 
de parametervariaties besproken. Daarna worden de eisen besproken waaraan het 
modelgedrag moet voldoen. Het modelgedrag moet namelijk overeenkomen met het gedrag 
van een vrijwilliger tijdens een frontale botsing. Aan de hand van de uitgevoerde variaties 
is bekend welke parameters gewijzigd kunnen worden om de responsie van het model aan 
te passen, zodat het model zo goed mogelijk voldoet aan de gestelde criteria. 



2. DE ANATOMIE 

Omdat niet iedereen thuis is in de anatomie van het menselijk lichaam, lijkt het mij 
verstandig de lezer van enige anatomische achtergrond van de nek te voorzien. Voor een 
uitvoerige beschrijving van de anatomie van de nek wordt verwezen naar de literatuurstudie 
van de Jager [2]. 

De wervelkolom van de mens is opgebcuwd git 24 wervels, die onderverdeeld kunnen 
worden in drie groepen, te weten de nekwervels Cl t/m C'?, de mggewervels TI t/m TI2 
en de lumbale wervels L1 t/m U. 

Figuur 2.1: de nekwervels en het hoofd [2]. 
(1) de atlas en axis. (2) de nekwervels C3 t/m C7. 
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Uitgezonderd de nekwervels C1 en C2 zijn alle nekwervels nagenoeg identiek in opbouw. 
Ze variëren alleen in grootte. De nekwervels Cí en C2 vertonen duidelijke verschillen en 
worden ook wel de atlas en axis genoemd. In figuur 2.1 is de positie van de atlas, de axis 
en de andere nekwervels te zien. In de atlas-axis verbinding treedt het grootste deel van de 
hoofdrotatie op, terwijl de atlas het voorover- en achterover buigen van het hoofd mogelijk 
maakt. Het buigen van het hoofd gebeurt doordat de occipital condyles, die aan de 
onderkant van het hoofd zit, over de atlas schuift. 

Tussen de wervels bevinden zich de tussenwervelschijven: die de krzchten opvangea en de 
relatieve verplaatshg tussen de wervels mogelijk maken. De wervels worden omgeven door 
weefsel dat de wervelkolom zijn stabiliteit verschaft. Dit weefsel bestaat onder andere uit 
spieren en bindweefselbanden die ervoor zorgen dat het hoofd en de nek hun positie 
behouden. 



3. HET MODEL VAN DENG EN GOLDSMITH 

Het model van Deng en Goldsmith [1] gaat uit van sagitale symmetrie en is opgebouwd uit 
tien onvervormbare lichamen, die het hoofd, de nekwervels C1 tot en met C7 en de 
ruggewervels T1 en T2 representeren. De verbindingen tussen deze lichamen stellen de 
tussenwervelschijven en de bindweefselbanden voor. Daarnaast zijn er in dit model 30 
spieren meegenomen, 15 aan de linkerkant van de nek en 15 aan de rechterkant van de nek. 
In figuüï 3.1 is be opboüw van he; model ie zien. 

De geometrie en de mechanische eigenschappen van al deze onderdelen waaruit dit model 
opgebouwd is, zijn deels experimenteel bepaald door de auteurs en deels overgenomen uit 
andere rapporten. 

I Sternocieidomostoid 
2 Longus cap i t i s  
3 Longus colti 
4 Ccolenus anter ior  
5 Scalenus medius 
6 Scot enus poster ior 
7 Trapezius 

Sptenius cop i t r s  
Splenius cervicrs 

I Spinal is cap i t i s  
I I Sp ind is  cerv ic is  
i 2  Cernispinalis cop i t i s  
13 Semispinalis cervicis 
14 Longissimus coprt is 
15 Longissimus cervicrs 

Figuur 3.1: numerieke model van het hoofd/nek/upper torso. 
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De verschillende bouwstenen van dit model zullen nu apart besproken worden. Er wordt 
gekeken naar de wijze waarop de mechanische eigenschappen experimenteel bepaald zijn 
en de aannnames die daarbij gedaan zijn. 

3.1 Het hoofd en de wervels 

De oriëntatie en de positie van het hoofd en de wervels in het sagitale vlak zijn bepaald aan 
de hand var, r6ntgerifoto’s. 
De massa’s en de massatraagheidsmonienten van de onvemormbare lichamen representeren 
zowel de massa en de massatraagheidsmomenten van de wervels, inclusief het omringende 
nekweefsel. De auteurs veronderstellen dat de massaverdeling van de nek niet relevant is 
voor het dynamische gedrag van het model, omdat het hoofd veel zwaarder is dan de 
wervels. 
De gebruikte data staan in tabel 1. Per lichaam zijn alle waardes opgegeven ten opzichte 
van het lokale assenstelsel van dat lichaam. De positie en oriëntatie van een lokaal 
assenstelsel is gedefinieerd ten opzichte van het assenstelsel van de onderliggende wervel, 
waarbij het lokale assenstelsel van de ruggewervel 9 2  samenvalt met de inertiaalbasis. De 
lokale assenstelsels zijn als volgt gedefinieerd: 
De y-as is verticaal omhoog positief gedefinieerd. De z-as is naar voren positief 
gedefinieerd. Qmdat we een rechtsdraaiende vectorbasis hebben wijst de positieve x-as naar 
links. Dit is ook in figuur 3.2 te zien. 

z -  

X 

Figuur 3.2: oriëntatie van de lokale assenstelsels 
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Tabel 1: parameters v/d onvervormbare lichamen 

8 

9 

Lichaam 

0.0 1.32 -0.28 

0.0 1.58 0.07 

1 

0.0 

0.0 

2 

8.66 0.8 -19.5 

0.66 0.0 -12.0 

3 

10 

4 

0.0 1.32 O. 13 

I I I 

I -  I -  

1.72 -0.26 

5 I 0.0 I 1.45 I -0.07 

6 I 0.0 I 1.39 I -0.20 

8, in 
[graden] 

0.0 I 0.92 I 0.0 I 25.75 

0.0 0.86 0.0 5.0 

0.0 0.79 0.0 -3.5 

-3.25 

0.0 0.73 0.0 -5.0 

0.0 I 6.34 I 0.0 I 17.5 
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met 
c.tv,. : = coördinaten van het lokale assenstelsel, gedefinieerd ten opzichte van het vorige 
assenstelsel. 

r,,, : = coördinaten van het massamiddelpunt, gedefinieerd in het lokale assenstelsel. 

8, : = orientatie van het lokale assenstelsel (hoekverdraaiing om de x-as), gedefinieerd ten 
opzichte van het vorige assenstelsel. 

3.2 De tussenwervelschijven 

Aan de verbindingen tussen de wervels zijn zowel stijfheids- als dempingseigenschappen 
toegekend. Deze zijn experimenteel bepaald door uit te gaan van een bewegingssegment dat 
opgebouwd is uit een tussenwervelschijf, twee wervels en het omringende weefsel. In figuur 
3.3 is de opbouw van een bewegingssegment te zien. 

Y 

<-] F FORCE 

ulfj 
ILO,, a M MOMENT) 

<+ T 

x 
Figuur 3.3: een bewegingssegment 
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Door nu de onderste wervel vast te zetten kan men het verband bepalen tussen krachten 
en momenten, uitgeoefend op de bovenste wervel en de resulterende verplaatsingen en 
rotaties van deze wervel. Omdat een bewegingssegment opgebouwd is uit een 
tussenwervelschijf, twee wervels en het omringende weefsel worden niet alleen de 
eigenschappen van de tussenwervelschijf, maar ook van het omringende weefsel 
meegenomen. Het verband tussen krachten en verplaatsingen ziet er als volgt uit: 

met 
fi := kracht in [NI 
pi := moment in [Nm] 
ri := translatie in [m] 
ei := rotatie in [rad] 
- K : = stijfheidsmatrix 

Al deze componenten zijn positief gedefinieerd volgens de richting zoals deze in figuur 3.3 
aangegeven is. 

Deng en Goldsmith hebben in hun onderzoek gebruik gemaakt van twee verschillende 
stijfheidsmatrices die richtingsafhankelijk zijn. Zo is er een stijfheidsmatrix K+, die het 
constitutieve verband aangeeft wanneer alle translaties en rotaties ten opzichte van de 
beginpositie positief zijn (bekeken in het lokale assenstelsel) en er is een stijfheidsmatrix K- 
voor, ten opzichte van de beginpositie, negatieve translaties en rotaties. 
Op deze manier kan per tussenwervelschijf, op ieder tijdstip een momentane stijfheidsmatrix 
samengesteld worden. Deze matrix is opgebouwd uit kolommen van beide originele 
matrices. Is bijvoorbeeld ry negatief en zijn de overige coördinaten positief, dan is 
opgebouwd uit alle kolommen van K'. Behalve de tweede kolom, want die wordt vervangen 
door de gehele tweede kolom van K-. Deze beschrijvingswijze maakt het mogelijk dat het 
model zich stijver gedraagt bij een extensie beweging dan bij een flexie beweging. Dit is in 
overeenstemming met het werkelijke gedrag van de nek van de mens. De stijfheidsmatrices 
- K+ en K- zijn experimenteel bepaald en worden in figuur 3.4 gegeven. 
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K' = - 

122 O O O 31 82 

O 1083 -10 -36.5 O O 

O 390 25 -39 O 

O -39 -82 1518 O 

29 O O O 1490 -40. 

- K- = 

Met eenheden in 16 [NI, [cm] en [rad]. 

O -10 50 -78 O O 

O -36.5 -78 1856 O O 
* io6 

Figuur 3.4: de stijfheidsmatrices K' en K-. 

Omdat er in [l]  niet genoeg informatie bekend is over iedere tussenwervel afzonderlijk, 
hebben Deng en Goldsmith verondersteld dat de stijfheid van een tussenwervelschijf 
evenredig is met zijn dwarsdoorsnede. Dit geldt niet voor de stijfheid van de 
tussenwervelschijf tussen T1 en T2. Deze hebben de schrijvers namelijk minder stijf gemaakt 
om zodoende de grote beweeglijkheid van de romp mee te nemen. 
De auteurs hebben het grootste deel van de oorspronkelijke data gebaseerd op 
experimenten met thoraeo- en lumbale bewegingssegmenten. Deze data is vervolgens 
geschaald en aangepast. De fysische basis voor deze waarden is hierdoor ver te zoeken. 

De demping in de tussenwervelschijven blijkt volgens Deng en Goldsmith goed beschreven 
te kunnen worden door lineair viskeuze dempers. Per tussenwervelschijf zijn er in totaal 6 
dempers. D11, D22 en D33 voor de translaties en D44, D55 en D66 voor de rotaties. De 
waardes van de demingsconstanten staan in tabel 2 weergegeven. Net als de stijfheid wordt 
verondersteld dat ook de demping evenredig is met de dwarsdoorsnede van een wervel. 



Tabel 2: de waarden van D11 t/m D66. 

in [Ns/m] in [Nms/rad] 

3.3 De spieren 

De spieren zijn gemodelleerd middels 3-punts niet-lineaire veren. Er is gekozen voor een 
3-punts veer, omdat ook in werkelijkheid de spier tijdens de beweging van de nek niet recht 
zal blijven, maar gekromd zal worden over de wervels. De constitutieve relatie ziet er als 
volgt uit: 

11-: a 
(3.2) 

voor e 5 O 

met f := spanning in [N/m2] 
k := veerconstante in het lineaire gebied in [N/m2] 
a := de rekgrens [-I 
e : = de rek van de spier [-3 

Per spier wordt de kracht bepaald door de spanning in die spier te vermenigvuldigen met 
de grootte van de dwarsdoorsnede van de spier. De dwarsdoorsnede is per spier 
verschillend. De spierkracht neemt dus meer dan evenredig toe met de rek in de spier. Deze 
kracht-rek relatie beschrijft echter alleen de passieve toestand van de spieren. Het is te 
verwachten dat de spieren in de actieve toestand stijver zijn, omdat de spieren ervoor zorgen 
dat het hoofd omhoog gericht blijft. Men heeft deze actieve toestand van de spieren in het 
model meegenomen door de spierstijfheid k met een factor tien te verhogen. 
Zie bijlage 1 voor de geometrische gegevens van de spieren. 
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3.4 Resultaten 

De auteurs van artikel [ 11 hebben met behulp van het multibody pakket DYNCOMBS een 
aantal simulaties uitgevoerd met het door hen ontwikkelde model. De resultaten hebben zij 
vergeleken met metingen die gedaan zijn aan botsproeven met vrijwilligers. 
Wanneer men een simulatie vergelijkt met een vergelijkbare frontale vrijwilligerstest met 
een sledeversnelling van 7.4 g. en een tijdsduur van 300 ms, dan blijkt daaruit: 
- Tot 250 ms komt de hoofdverplaatsing in de bewegingsrichting van de slede goed overeen 
met de -&jwil!igerstest. 
Na 250 ms slaat het hoofd echter dom naar achteren, tenvijl in werkelijkheid het hoofd zijr, 
uitgangspositie weer inneemt. 
Volgens de auteurs is de samentrekking van de spieren van de vrijwilligers debet aan dit 
verschil. De tijdsduur van 300 ms is immers lang genoeg om de spieren in werkelijkheid te 
laten aanspannen. In dit model is dit niet meegenomen. 
- De pieken die optreden in de versnellingssignalen zijn bij de vrijwilligerstesten hoger, maar 
het verloop in de tijd van de signalen komt wel goed overeen. Dit wil zeggen dat de pieken 
op dezelfde tijdstippen optreden. 
- De spieren aan de voorkant van de nek verlengen in eerste instantie. Dit is ook te 
verwachten, want het hoofd zal bij een frontale botsing aanvankelijk rechtdoor bewegen. 
Hierdoor worden ook de spieren aan de voorkant van de nek verlengd. Pas later zal het 
hoofd door de nek naar beneden gedwongen worden, waardoor de spieren aan de voorkant 
van de nek verkorten. 

De conclusie van de auteurs is dan ook dat het numerieke model voor frontale botsingen 
goed overeenkomt met de vrijwilligerstesten, maar dat bij de vrijwilligers een kleinere 
terugslag van het hoofd wordt waargenomen. Daarnaast hebben Deng en Goldsmith 
opgemerkt dat niet alleen de diagonaaltermen van de stijfheidsmatrix van belang zijn, maar 
dat ook de niet-diagonaalelementen een significante invloed lijken te hebben. 

Er volgt een kritische beschouwing van het model beschreven door Deng en Goldsmith: 
- De waarden die aangenomen zijn voor de dempingstermen staan niet in dit artikel 
vermeld, evenals de dwarsdoorsnedes van de tussenwervelschijven. Deze gegevens 
kunnen wel uit het proefschrift van Deng en Goldsmith gehaald worden. 

- De momentane stijfheidsmatrix, die samengesteld is uit twee matrices, is meestal 
niet meer symmetrisch hetgeen fysisch onjuist is. 
In het model is sprake van sagitale symmetrie. Dit betekent voor het model van 
Deng en Goldsmith dat de beweging in x-richting en de rotatie om de y en z-as 
symmetrisch zijn, hetgeen tot uiting zou moeten komen in een voor deze elementen 
dezelfde stijfheidsmatrix E' en K-. Maar zelfs dat is niet zo in het model. 

- De afzonderlijke elementen van de stijfheidsmatrix zijn in eerste instantie 
experimenteel bepaald, maar vervolgens worden deze waarden aangepast om 
zodoende bevredigende resultaten te krijgen. 
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4. HET MODEL ZOALS DIT IN MADYMO GEMODELLEERD IS 

Tijdens mijn stage heb ik gewerkt met het model zoals dit door Marko de Jager in Madymo 
gemodelleerd is. 

4.1 MADYMO 5.0 

W Y M B  5.0 is een rmultit~ody ssfîware pakket snîwikkeld door het Pfisiituui voor 
Wegtransportmiddelen van TNO in samenwerking met het Nederlandse Instituut voor Road 
Safety Research (SWOV). MADYMO is een computerprogramma dat gebruikt wordt om 
de beweging van multibody systemen te simuleren. 
Omdat MADYMO 5.0 verschilt van het door Deng en Goldsmith gebruikte softwarepakket 
is het logisch dat het modelleren ook iets anders verloopt. Ik zal nu stapsgewijs de 
verschillen bespreken die ontstaan zijn tijdens de modellering in MADYMO 5.0. 

* In het model zoals dit door de Jager ontwikkeld is, is de inertlaallbask anders gedefinieerd. 
Vergelijken we dit met het model van Deng en Goldsmith dan moet de z-as vervangen 
worden door de negatieve y-as en de y-as moet vervangen worden door de z-as. In figuur 
4.1 is de mieuwe oriëntatie van de inertiaalbasis weergegeven. 

&- 
-Y 

1 

i f 3 -  -0 I 

X 

Figuur 4.1: de oriëntatie v/d inertiaalbasis en de lokale assenstelsels 
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Omdat in het nieuwe model ook alle lokale assenstelsels anders gedefinieerd worden, 
moeten alle parameters van het model verwisseld worden. Hoe de nieuwe stijfheidsmatrix 
er uit ziet is echter niet triviaal. Zie bijlage 2 voor het nieuwe resultaat. 

* Een aantal waardes van de traagheidsmomenten van de wervels zijn anders gekozen, 
omdat deze traagheidsmomenten moeten voldoen aan de volgende eisen: 

* De spieren zijn gemodelleerd middels Kelvinelementen, waarvan alleen het begin en 
eindpunt zijn vastgelegd. Er is gekozen voor een veer vastgelegd door twee punten, omdat 
het meenemen van een 3-punts veer problemen gaf bij het modelleren in Madymo. Een 
Kelvinelement is opgebouwd uit een veer en demper die parallel staan. In het spiermodel 
wordt echter geen demping meegenomen, zodat de dempingsconstante op nul gesteld wordt. 
De kracht-rek relatie is bepaald aan de hand van formule 3.2 met a=0.7 [-I en k=334000 
[N/m2] (factor IO is verdisconteerd). Dit betekent dat deze spieren een maximak rek van 
70 % hebben. 
Vervolgens worden de dwarsdoorsnedes van de spieren opgegeven zodat de spierkracht per 
spier berekend kan worden. 

* Omdat het in Madymo niet mogelijk is de belastingen volgens de in dit model gehanteerde 
constitutieve vergelijkingen voor te schrijven in een zogenaamde 'free joint', is er een aparte 
'user defined' subroutine geschreven om de krachten en momenten te berekenen en toe te 
kennen aan iedere wervel afzonderlijk. 
In deze subroutine wordt op ieder tijdstip voor elke tussenwervelschijf de verplaatsingen en 
hoekverdraaiingen bepaald. Vervolgens worden de momentane stijfheidsmatrices 
samengesteld. Met behulp van formule 3.1 worden vervolgens de krachten en momenten 
berekend die aangrijpen in de massamiddelpunten van de wervel. 
De totale invoerfile is te zien in bijlage 3. 

4.2 Vergelijking van het modelgedrag 

Marko de Jager heeft het model vergeleken met de responsie van het model van Deng. In 
figuur 4.2 is te zien in hoeverre de versnellingssignalen van de beide modellen met elkaar 
overeenkomen. In deze figuur is tevens de sledeversnelling, waarvoor de simulaties 
uitgevoerd zijn, te zien. De vorm van de versnellingssignalen blijkt goed overeen te komen. 
De pieken zijn echter niet altijd even groot. De verschillen die optreden kunnen hun 
oorzaak vinden in de iets andere modellering. Dit geldt met name voor de andere 
modellering van de spieren, waardoor het model van Deng stijver is. Maar het kan ook 
ontstaan zijn doordat MADYMO 5.0 in vergelijking met het multibody-pakket DYNCOMBS 
misschien gebruikt maakt van andere software en de daarbij gebruikte numerieke methoden. 
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HEAD-NECK MODEL 

i madymo model (1) 
deng model 

I 
O iw lm 3w KO 5W 

time (ms) 

time (ms) 

time (ms) 

I - sled acceleration I 

O iw ZW 3w 4w 5W 
-80 

time (ms) 
bb 

T i 0  frontal impact (run 1) 

Figuur 4.2: vergelijking van de responsie van beide modellen 
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5. PARAMETERVARIATIES 

Om te bepalen voor welke parameters dit model gevoelig is, zijn een aantal 
parametervariaties uitgevoerd. A l s  eenmaal bekend is welke parameters het modelgedrag 
sterk beïnvloeden, kan getracht worden, door in eerste instantie alléén op die parameters 
te concentreren, het model te verbeteren. Tevens is dan bekend wat de grootte orde van een 
te veranderen parameter moet zijn om het gewenste effect te bereiken. Uiteindelijk zal de 
responsie van het model aan bepaalde eisen moeten 2223 vo!doen, zodat het modelgedrzg 
overeenkomt met het menselijke gedrag. In overee~steniming met het artikel van Deng en 
Goldsmith worden deze simulaties "runl" genoemd. 

De volgende 5 parametervariaties zijn uitgevoerd: 
1. Variatie van de massa en het massatraagheidsmoment van het hoofd en van de 
nekwervels C1 t/m C7. 
2. Variatie van de lineaire viskeuze dempingstermen. 
3. Variatie van de stijfheidsfactor van de spieren. 
4. Variatie van de diagonaalelementen van de stijfheidsmatrix K. 
5. Variatie van de dwarsdoorsnedes van de tussenwervelschijven. 

Deze zullen nu achtereenvolgens besproken worden. 

5.1 Variatie van de massa en de massatraagheidsmomenten 

Deze variatie wordt uitgevoerd omdat in het artikel van Deng en Goldsmith gesteld wordt 
dat de massa's en de massatraagheidsmomenten van de onvervormbare lichamen, zowel de 
massa's van de wervels als van het omringende weefsel vertegenwoordigen. Beide auteurs 
veronderstellen dat de massaverdeling van de nek niet van belang is voor het dynamische 
gedrag van dit model, omdat het hoofd veel zwaarder is dan de nekwervels. 
Een andere reden dat we de gevoeligheid van het model voor afwijkingen in de 
massatraagheidsmomenten onderzoeken is dat de massatraagheidsmomenten aangepast zijn. 
Madymo eist namelijk dat de massatraagheidsmomenten voldoen aan formule 4.1. 

Wanneer de massa van het hoofd vergroot wordt dan zal, bij dezelfde sledeversnelling, het 
hoofd een grotere kracht op de nek uitoefenen. Vanwege 'actie is reactie' zal de nek ook 
een grotere kracht op het hoofd uitoefenen. Het is dan te verwachten dat de pieken van het 
versnellingssignaal hoger komen te liggen, dat de nek meer uitgerekt wordt en het hoofd 
verder doorslaat. 

Er zijn een aantal simulaties uitgevoerd met hoofdmassa's ter grootte van 3.0,3.5,4.0 en 4.5 
kg. Het model van Deng heeft een standaard hoofdmassa van 3.5 kg. In bijlage 4A is het 
resulterende lineaire versnellingssignaal te zien. Daaruit blijkt dat de tweede piek die 
optreedt in de resulterende lineaire versnelling hoger ligt naarmate de massa van het hoofd 
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groter is. Ook de hoekversnelling (bijlage 4B) is groter naarmate het hoofd zwaarder is. 
Verder blijkt uit bijlage 5 dat een zwaarder hoofd veel verder doorslaat. Het is dus van 
belang dat de massa van het hoofd nauwkeurig bekend is. In de praktijk kan de massa van 
het hoofd (en de bijbehorende meetapparatuur) evenals de massatraagheidsmomenten goed 
bepaald worden. Een geringe variatie van de massatraagheidsmomenten van de wervels met 
k 10% blijkt helemaal geen invloed te hebben op het modelgedrag. 

Omdat gebleken is dat de wervels C1 t/m C7 nagenoeg dezelfde invloed hebben op het 
modelgedrag, -nrorden de rerikaten van een massavariatie vafi 5C%, ?CO% efi 2CO% vac de 
originele wmrde van de massa van de nekwervel C1 representatief beschouwd voor dle  
nekwervels. De massa is juist met deze percentages gevarieerd om visueel duidelijke 
resultaten te krijgen. In tabel 3 is niet alleen weergegeven welke massavariaties uitgevoerd 
zijn, maar er is tevens weergegeven welke variatie op de ruggewervel T1 en op alle 
nekwervels tegelijk uitgevoerd zijn. 

Tabel 3: massavariaties van de wervel C1, T1 

C1 = 0.156 
C1 = 0.078 
C1 = 0.312 

T1 = 1.0 
T1 = 2.0 
T1 = 0.5 

Origineel model, 
alle massa’s van de 
wervels verdubbeld 

~~ ~~~ 

Resulterende 
lineaire versnelling. 
Bijlage nummer: 

6A 

7A 

8A 

en alle wervels tegel 

Result erende 
hoekversnelling. 
Bijlage nummer: 

6B 

7B 

8B 

k 

Trajectorie van het 
hoofd 
Bijlage nummer: 

6C 

7C 

8C 

Uit de grafieken in de bijlagen kan geconcludeerd worden dat een verandering van de massa 
van de ruggewervel T1 een grotere invloed heeft op het modelgedrag dan een verandering 
van de massa van een willekeurige nekwervel. De invloed op het modelgedrag van de 
variatie van de massa van één nekwervel afzonderlijk is zeer klein. Worden echter alle 
nekwervels en de ruggewervel Ti met eenzelfde percentage gevarieerd, dan blijkt uit de 
bijlagen dat de invloed op het modelgedrag aanzienlijk is. 
De veronderstelling van Deng en Goldsmith, dat de massaverdeling van de nek niet van 
belang is voor het dynamisch gedrag van het model, is dus maar ten dele juist. Het 
modelgedrag is weliswaar redelijk ongevoelig voor het zwaarder maken van één nekwervel, 
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maar niet voor een massavariatie van alle nekwervels. 

D22 in 
hWm1 

D22 = 150 
D22 = 300 
D22 = 600 

5.2 Variatie van de lineaire viskeuze dempingstermen 

Res. lineaire 
versnelling. 
Bijlage nummer: 

9A 

In artikel [l] zijn de waarden van de lineaire viskeuze dempingstermen in de constitutieve 
relatie van het materiaalgedrag van de tussenwervelschijf niet vermeld. Daarom wordt de 
invloed van de demping op ket materiaalgedrag nader bekeken. 
Om numerieke instabiliteiten te voorkomen is het van belang dat de demping in het model 
riet te klein gekozen warclt. 

Res. hoekversnelling. 
Bijlage nummer: 

* Variatie van D11: 
Dit is de term die de demping in de x-richting in rekening brengt. Omdat dit model bij een 
frontale botsing geen beweging in de x-richting heeft, zal deze dempingsterm ook niet van 
invloed zijn op het modelgedrag. 

Trajectorie van 
het hoofd. 
Bijlage nummer: 

* Variatie van D55: 
Deze torsiedemper is werkzaam bij een relatieve hoeksnelheid om de y-as. Omdat bij een 
frontale botsing nauwelijks zijdelingse uitbbiaiging van de nek optreedt, zal een variatie van 
deze dempingsterm niet van invloed zijn op de responsie van het hoofd. 

* Variatie van D66: 
Omdat bij een frontale botsing géén draaiing naar links of naar rechts optreedt, zal ook een 
verandering van deze dempingsterm geen invloed hebben op het modelgedrag. 

Omdat voor frontale botsingen D11, D55 en D66 niet van invloed zijn op het modelgedrag, 
worden alleen D22, D33 en D44 nader bestudeerd. 

* Variatie van 022: 
Dit is de demper die alleen in de y-richting werkzaam is. Wanneer de demping in de y- 
richting groter is, zal de afschuiving tussen de wervels kleiner worden. Dit heeft tot gevolg 
dat de totale nek minder verlengd wordt en dat de versnellingen van het hoofd af zullen 
nemen. 

Tabel 4: variatie van de dempingsterm D22 

9B 1 9C 
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In de grafieken van de bijlagen 9A tot en met 9C is inderdaad duidelijk te zien dat de 
versnellingen van het hoofd kleiner worden wanneer de demping toeneemt. 
Omgekeerd zal het hoofd verder doorslaan wanneer de demping in y-richting verminderd 
wordt. 

Res. lin. versnelling. 
Bijlage nr: 

11B 

* Variatie van D33: 
Deze demper, met een lineaire dempingsconstante, is verticaal tussen de wervels geplaatst. 
Omdat het versnellingsveld niet in verticale richting werkzaam is verplaatsen de wervels zich 
ten opzichte van e lkar  mxir weiig in verticale richting en zzl Ye invb~,d vzn eeIi 
verandering van deze dempingstem gering zijn. 
Dit blijkt ook uit bijlage 10, waarin de versnellingssignalen getekend zijn voor D33 = 150, 
300 en 600 [Ns/m]. 

Trajectorie van het 
hoofd. 
Bijlage nr: 

a 1c 

*Variatie van D44: 
Iedere tussenwervelschijf bevat drie torsiedempers, waarvan de torsiedemper met 
dempingsconstante D44 werkzaam is bij een relatieve hoeksnelheid om de x-as. 

De nek heeft een grote beweeglijkheid, doordat iedere wervel relatief ten opzichte van een 
andere wervel kan draaien om zijn lokale x-as. Al deze hoekverdraaiingen samen zorgen 
ervoor dat de nek en dus het hoofd een grote baan kan beschrijven. Hierdoor zal een 
variatie van de dempingsterm D44 ook grote invloed hebben op de responsie van het hoofd. 
Wanneer de dempingsterm vergroot wordt zal met name de hoekversnelling afnemen en het 
hoofd zal minder ver doorslaan. In tabel 5 staat welke simulaties uitgevoerd zijn om de 
invloed van D44 op het modelgedrag te bepalen. 

Tabel 5: variatie van de dempingsterm D44 

D44 in 
[Nms/rad] 

Res. verplaatsing. 
Bijlage nr: 

D44 = 1.0 
D44 = 0.5 
D44 = 1.5 

I lA 

Uit de figuren in de bijlagen blijkt dat een verandering van de dempingsterm grote invloed 
heeft op met name de hoekversnelling en de verplaatsing van het hoofd. De hoekversnelling 
neemt fors af en het hoofd slaat minder ver door bij een verhoging van de demping. 
Omgekeerd neemt de hoekversnelling toe bij een afname van de demping. 
De invloed op de lineaire versnelling is minder logisch, maar ook hier geldt dat de 
versnelling afneemt bij een grotere demping. Tevens valt op dat er geen verschuiving in de 
tijd optreedt. 
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5.3 Variatie van de stijfheidsfactor van de spieren 

De in het model gehanteerde kracht-rek relatie geldt voor een passieve toestand van de 
spieren. Deze kracht-rek relatie is experimenteel bepaald. Maar in werkelijkheid zijn de 
spieren aktief, omdat ze onder andere het hoofd omhoog houden. 
In werkelijkheid zijn de spieren dus stijver en het is moeilijk de stijfheid van deze aktieve 
spieren te meten. EP moet gezocht worden naar een goede benadering voor de 
stijfheidsfactor k van de spieren. In het originele model heeft men deze grotere stijfheid 
verdiscoateerd door de stijfheidsfactor k met een factor 10 te verIliemgwl0igen. Ir, tabel 6 
staat welke simulaties uitgevoerd zijn om de invloed van deze factor te bepalen. 

Tabel 6: variatie van de stijfheidsfactor k van de spieren 

Naarmate de spieren stijver zijn, zal het hoofd minder ver doorslaan. Bekijken we nu de 
resultaten in de bijlagen dan blijkt dat een grotere stijfheid weinig van invloed is op de 
lineaire versnelling van het hoofd. De hoekversnelling van het hoofd verandert echter na 
100 ms aanzienlijk. 
Bekijken we de trajectorie die het massamiddelpunt van het hoofd aflegt, dan blijkt dat het 
hoofd inderdaad minder ver doorslaat naarmate de spieren stijver worden. 

5.4 Variatie van de diagonaalelementen van de stijfheidsmatrix K 

De waarden van de diagonaalelementen zijn maar voor één bewegingssegment 
experimenteel bepaald. Vervolgens is aan elke tussenwervelschijf dezelfde stijfheidsmatrix 
toegekend. Deze stijfheidsmatrix dient alleen nog vermenigvuldigd te worden met een 
evenredigheidsfactor voor de dwarsdoorsnede van de bijbehorende wervel. Tenslotte heeft 
men een aantal elementen weer aangepast om zodoende een goed modelgedrag te krijgen. 
Teneinde de invloed van deze diagonaalelementen te bepalen zijn er een aantal variaties 
uitgevoerd. 

Omdat bij frontale botsingen geen beweging uit het sagitale vlak optreedt zijn K11, K55 en 
K66 niet van invloed op het modelgedrag. Daarom wordt alleen de invloed van K22, K33 
en K44 nader onderzocht. 
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* Variatie van K22: 
Deze lineaire veer met een veerconstante K22 is alleen in de y-riching werkzaam. Bij de 
voorwaartse beweging van het hoofd (negatieve y-richting) zal alleen K22(-), behorende bij 
een negatieve y-verplaatsing, van invloed zijn. Bij de teruggaande beweging, na het passeren 
van de beginpositie, is de absolute afschuiving van de wervels positief gericht en zal 
voornamelijk JS22(+) van invloed zijn. In bijlage 13 is de invloed op het modelgedrag te 
zien wanneer alleen K22(-) gevarieerd wordt. A l s  we bijlage 13 vergelijken met bijlage 14B 
dan blijkt dat K22(+) en K22(-) elkaar maar weinig be-invloeden. In tabel 7 staat welke 
variaties uitgevoerd zijn. 

K22( +) in 
“I 
50E03 
10E04 
LSE04 

Tabel 7: variatie van K22 

K22(-) in Res. lin. Res. hoek- 
[N/mI versnelling versnelling 

140E03 Bijlage nr. 14A Bijlage nr. 14B 
280E03 
700E03 

Trajectorie van 
het hoofd. 

Bijlage nr. 14C 

Wanneer de veer tussen de wervels stijver is, zal de afschuiving tussen de wervels afnemen 
en het hoofd minder ver doorslaan. Uit de figuren blijkt verder dat de pieken van de 
versnellingssignalen een weinig in de tijd verschuiven. Ze treden namelijk iets eerder op. 
Wanneer de trajectorie van het zwaartepunt van het hoofd bekeken wordt, kan 
geconcludeerd worden dat de baan van het hoofd inderdaad kleiner wordt bij een vergroting 
van de stijfheid in de y-richting. 

* Variatie van K33: 
Net als de demper is deze veer in het model verticaal tussen de wervels geplaatst. Om 
dezelfde reden zal deze veer dus weinig invloed hebben op de responsie van het hoofd. 
Ik heb een simulatie uitgevoerd waarbij alleen K33( +) gevarieerd is. Dit omdat de nek ten 
gevolge van de grote massa van het hoofd uitgerekt en nauwelijks gecomprimeerd wordt. 
De resulterende hoekversnelling is in bijlage 15 te bekijken. De invloed I s  inderdaad gering. 

* Variatie van K44: 
Naast drie torsiedempers is ook iedere tussenwervelschijf gemodelleerd door drie 
torsieveren. De lineaire torsieveer met torsiestijfheid K44 in [Nm/rad] brengt de 
torsiestijfheid bij hoekverdraaiing om de x-as in rekening. Net als bij de torsiedemper geldt 
dat de invloed van deze torsieveer op de responsie van het hoofd aanzienlijk zal zijn. 
Het is alleen van belang om te kijken naar de invloed van K44(+). Dit is namelijk de 
torsiestijfheid bij positieve hoekverdraaiing om de x-as. Pas bij het opnieuw passeren van 
de evenwichtsstand wordt de hoekverdraaiing negatief en heeft K44(-) invloed op het 
modelgedrag. Na het passeren van de evenwichtsstand is de beweging minder interessant 
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omdat het letsel dan al ontstaan is. K44(-) is dus verder niet van belang. 
In bijlage 16 is het resultaat te zien van de invloed van een variatie van 200% op de x- 
component van de hoekversnelling. Het blijkt dat een variatie van K44( + ) een grote invloed 
op het modelgedrag heeft. Daarom zijn hier de variaties kleiner genomen (SO%, 100% en 
125%) dan ten opzichte van de voorgaande parametervariaties. 
In tabel 8 is te zien welke simulaties uigevoerd zijn. 

I I 
K44( +) in Res. lin. ver-snelling Res. hoekver-snelling 
[Nm/rad] 

151.8 Bijlage nr. 17A Bijlage nr. 17B 
121.4 
189.8 

Tabel 8: variatie van K44 

Trajectorie van het 
hoofd. 

Bijlage nr. 17C 

Uit de bijlagen blijkt dat de invloed van K44( +) op het modelgedrag groot is. BeGjken we 
bijlage 17A tot en met 17C dan is goed te zien dat een hogere torsiestijfheid resulteert in 
een overwegend hogere lineaire versnelling. Alleen de tweede piek ligt lager. De 
hoekversnelling is ook groter bij een hogere torsiestijfheid, maar de invloed is pas na 80 ms 
goed merkbaar. Een hogere torsiestijfheid heeft ook voor de hoofdbeweging gevolgen. Een 
stijvere nek zal een kleinere baan beschrijven. Dit is in overeenstemming met bijlage 17C. 

Wanneer we bijlage 16 nauwkeuriger bekijken dan blijkt dat de eigenfrequentie van het 
model veranderd is. De pieken zijn dichter bij elkaar komen te liggen. Voor de 
eigenfrequentie geldt formule 5.1. 

f e -  JS J 

Hierin stelt fe de eigenfrequentie, K44 de torsiestijfheid om de x-as en J het 
massatraagheidsmoment om de x-as voor. Bij een toename van de torsiestijfheid K44 wordt 
de eigenfrequentie groter. Dit betekent dat er meer trillingen per seconde optreden, hetgeen 
in overeenstemming is met bijlage 16. Het lijkt ook alsof er oscillaties optreden. Dit is 
mogelijk te wijten aan het feit dat de demping/stijfheid verhouding zo klein wordt dat de 
beweging niet meer bovenkritisch gedempt is. 
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5.5 Variatie van de doorsneden van de tussenwervelschijven 

De doorsneden van de tussenwervelschijven worden gebruikt om het verschil in stijfheden, 
tussen de tussenwervelschijven onderling, in rekening te brengen. Dit is een goede aanname. 
Immers hoe meer weefsel, dus een grotere doorsnede, des te stijver zal een 
bewegingssegment zijn. Ook de demping zal toenemen. Maar er hoeft natuurlijk geen lineair 
verband te bestaan tussen stijfheid en doorsnede. In dit model wordt echter uitgegaan van 
een lineair verband. Al deze doorsneden zijn experimenteel bepaald. In tabel 9 is te zien 
welke simulaties uitgevoerd zijn. Gmdzt de invloed v m  een verâaderiog vm de dccrsnedec 
van de tussenwewelschijven nogal groot is, zijD de percentages waarmee de dcarsnedea 
gevarieerd worden veel kleiner genomen. 

Tabel 9: variatie van de doorsneden 

Verandering v/d 
doorsneden v/d 
tussenwervelschijven 
in [%] 

O 
5 
10 

-10 

Res. lin. 
versnelling 

Res. I 
hoekversnelling 

Trajectorie van het 
hoofd. 

Bijlage nr. 18C 

Uit de bijlagen blijkt dat het hoofd inderdaad veel verder doorslaat naarmate de 
tussenwervelschijven kleiner en dus minder stijf zijn. 

5.6 Conclusies 

Uit de variaties van de massa’s en de massatraagheidsmomenten is gebleken dat de massa 
van het hoofd een grote invloed heeft op het modelgedrag. De invloed van één wervel 
afzonderlijk is gering, maar de variatie van de massa’s van alle wervels tegelijk heeft eeen 
veel grotere invloed op het modelgedrag. 
Verder blijkt dat de dempingstermen D11, D55 en D66 evenals de stijfheidstermen K11, 
K55 en K66 géén invloed hebben op het modelgedrag, omdat bij frontale botsingen geen 
beweging uit het sagitale vlak optreedt. Vooral D44 en K44(+) zijn van grote invloed op 
het modelgedrag. 
Een variatie van alle doorsneden van de tussenwervelschijven heeft een grote invloed op het 
modelgedrag. 

Uit de grafieken zoals deze gepresenteerd zijn is het moeilijk om de verschillen in 
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gevoeligheid tussen de parameters onderling te bepalen. Daarom zijn de relevante 
dempingstermen D22, D33 en D44 met een gelijk percentage gevarieerd. Zie bijlage 19A 
en B (50 %) en bijlage 20A en B (200 %). Uit deze bijlagen blijkt dat van alle 
dempingstermen D44 de meest invloedrijke parameter is. 
De meest invloedrijke stijfheidsterm is op dezelfde wijze bepaald. De resultaten van een 
variatie van de parameters K22(-), K33( +) en K44( +) zijn allen in één figuur uitgezet. Uit 
bijlage 21A en B (50 %) en bijlage 22A en B (200 %) blijkt dat, van alle stijfheidstermen, 
K44(+) de grootste invloed heeft op het modelgedrag. 
Tenslotte heb ik uuk de verschillen i~ i n d ~ e d  vera de doorsnedes v m  de 
tussenwelvelschijven en de spieren bekeken. Uit bijlage 23L4 era E blijkt dat het verdubbelen 
van de spierstijfheid ongeveer dezelfde invloed heeft als een toename van de grootte van 
de doorsnedes met 10 %. 

Uit dit alles kan geconcludeerd worden dat het model het gevoeligste is voor de parameters 
D44, K44 en de dwarsdoorsneden van de tussenwervelschijven. Hieruit blijkt ook dat de 
meeste vervorming van het model terug te voeren is op de rotatie van de wervels om de x- 
as. In bijlage 24A en B en bijlage 25A en B is nog eens te zien wat nu de preciese invloed 
van deze parameters is op het modelgedrag. Tevens kan vastgesteld worden dat het 
modelgedrag gevoeliger is voor de stijfheidsterm K22( +), dan voor de dempingsterm D22. 

N.B.: Nadat ik deze parametervariaties uitgevoerd had, bleek dat het model niet helemaal 
correct ingevoerd was in MADYMO. 
De aangrijpingspunten van de krachten op de wervels waren namelijk niet correct 
gedefinieerd. Nadat dit verbeterd was bleek de invloed van deze fout op het modelgedrag 
klein te zijn. Vanwege deze fout heeft het geen zin kwantitatieve uitspraken te doen over 
de gevoeligheid van het model voor de verschillende parameters. Maar de verschillen waren 
zo klein dat de kwalitatieve conclusies nog steeds juist zijn. 
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6. VERGELIJKING VAN DE MODELRESPONSIE MET RESPONSIECORRIDORS 

Het is uiteindelijk de bedoeling dat het model een bepaalde levensechtheid bezit. Het 
model moet hetzelfde reageren als het hoofd van een proefpersoon. De responsie van het 
model moet dus aan bepaalde eisen voldoen. 

Als criteria zijn de responsiecorridors genomen zoals deze door TNO ontwikkeld zijn. De 
responsiecorridors zijn beschreven door Wismans en Beusenberg [4]. 

’ 

6.1 Responsiecorridors 

Bij TNO heeft men responsiecorridors ontwikkeld waaraan een hoofd-nekmodel bij frontale 
botsing moet voldoen. Het gaat hier om een test met een maximale sledeversnelling van 15 
g. en het hoofd komt tijdens de metingen nergens mee in aanraking. Omdat het hierbij gaat 
om een aanmerkelijk grotere sledeversnelling in vergelijking met de sledeversnelling die we 
gebruikt hebben tijdens de parameter variaties, mag er niet van uitgegaan worden dat die 
conclusies ook voor 100% gelden voor het modelgedrag bij de maximale sledeversnelling 
van 15 g. 
TNO heeft gebruik gemaakt van data van het Naval Biodynamics Laboratory (NBDL). De 
NBDL-data bevat de resultaten van 9 metingen, uitgevoerd met 5 verschillende vrijwilligers. 
Uit deze data zijn uiteindelijk de volgende responsiecorridors ontwikkeld: 

* De versnelling van de T1-wervel (in de negatieve y-richting) moet liggen binnen de 
corridor zoals deze in figuur 6.1 getekend is. 

iiacclnpuiplo~e -Cdumn 2: - 

Prescribed T1 acceleration for frontal volunleer tests 

I I I I I I I 
O 0.05 o. I 0.3 0.35 0.15 0.2 0.25 

Time (5 )  

Figuur 6.1: gemiddelde versnelling van een aantal vrijwilligerstesten, gemeten aan wervel T 
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* Het resulterende lineaire versnellingssignaal en de hoekversnelling (om de x-as) van het 
zwaartepunt van het hoofd moeten voldoen aan de corridors zoals deze in figuur 6.2 en 
figuur 6.3 getekend zijn. 

'"1 Cwrldw alandard dovlallon 
Corrldw etendard devla!lwr 

....... n cartidor mean vaiue I 

\-- ........ 

8 i 0  ij0 300 Time 

Figuur 6.2: corridor voor de resulterende versnelling van bet nwaarlepunt van Ret hoofd 

Corrldw slandsrd devlallon 
Corrldor mean value ....... 

I I I 1 I 
O 50 100 150 m 250 X'M Time(ms) 

Figuur 6.3: corridor voor de x-comp. van de hoekversnelling vih zwaartepunt vlh hoofd 

28 



* De hoofdrotatie ten opzichte van een inertiaalbasis moet voldoen aan figuur 6.4. De 
hoekverdraaiing die verticaal is uitgezet, is de relatieve hoekverdraaiing ten opzichte van 
de beginpositie. 
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Figuur 6.4: corridor voor de hoekverdraaiing van het hoofd t.o.v. de beginpositie 

* Tevens is er een corridor (figuur 6.6) ontwikkeld die voorschrijft waaraan de reIatieve 
hoekverdraaiing van het hoofd ten opzichte van de hoekverdraaiing van de nek moet 
voldoen. 
Omdat het hoofd een grote massa heeft zal bij een frontale botsing het hoofd in eerste 
instantie rechtuit bewegen. De nek moet deze beweging dan wel volgen. Dit kan alleen als 
de wervels ten opzichte van elkaar afschuiven en roteren. Omdat de nek roteert terwijl het 
hoofd rechtuit beweegt, kunnen we waarnemen dat de hoofdrotatie achterblijft bij de 
nekrotatie. Dit achterblijven van de hoofdrotatie ten opzichte van de rotatie van de nek 
noemt men ook wel 'headlag'. Pas op een later tijdstip zal de nek zoveel weerstand bieden 
dat het hoofd de baan van de nek gaat volgen en naar beneden beweegt. In figuur 6.5 is te 
zien hoe de beweging van het hoofd en de nek gedurende de eerste 150 milliseconden uit 
ziet bij een frontale botsing met een sledeversnelling van 7g. en een tijdsduur van 300ms. 
De headlag kan hier duidelijk worden waargenomen. 
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Figuur 6.5: fotosessie van de hoofd- en nekbeweging, waargenomen bij een frontale botsing 
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Figuur 6.6: corridor voor de relatieve hoekverdraaiing van het hoofd t.o.v. de nek 
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* Tenslotte is er nog een corridor (figuur 6.7) ontwikkeld, waaraan de hoofdtrajectorie moet 
voldoen. Dit is de baan die het zwaartepunt van het hoofd tijdens de beweging beschrijft. 
Als oorsprong wordt daarbij het T1-assenstelsel genomen. 

I I - corridor Nandard devlallon 
corrldor slandard devlellon 

f 

Y-comp. displacement (m) " I  
-0.1 ! I I I I r 1 t I 1 

-0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.1 -0.08 -0.06 0.04 402 0 

Figuur 6.7: corridor voor de ïrajecïorle van het zwaartepunt van het hoofd 

Alvorens het model vergeleken kan worden met deze responsiecorridors, zijn een aantal 
aanpassingen noodzakelijk. 

6.2 Enige modelaanpassingen 

* Tijdens de vrijwilligerstesten wordt er meetapparatuur aan het hoofd bevestigd. Hierdoor 
veranderen de massa en de massatraagheidsmomenten van het hoofd. In hoofdstuk 5 van 
dit verslag is reeds aangetoond dat de hoofdmassa een grote invloed heeft op het 
modelgedrag. Daarom is het van belang dat de in het model gebruikte traagheids 
eigenschappen van het hoofd overeenkomen met de waarden van de NBDL-data. Het model 
is voor de volgende grootheden aangepast: 

hoofdmassa = 4.78 [kg] 
massatraagheidsmoment v/h hoofd: I, = .O293 [kgm2] 

& = .O267 [kgm2] 
I, = .O149 [kgm2] 
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* Het T1-versnellingssignaal. 
Tijdens de testen met vrijwilligers is gebleken dat de versnelling van de wervel T1 afwijkt 
en beduidend hoger is dan de sledeversnelling. Dit komt doordat de wervel T1 van positie 
verandert, ondanks dat de romp met behulp van een veiligheidsgordel ingesnoerd is. 
Omdat het T1-versnellingssignaal de werkelijke versnelling van de nek is, moet ook het 
model met deze versnelling geëxciteerd worden. Dit betekent dat het model aangepast moet 
worden, omdat het model uitgaat vam een sledeversnelling die voorgeschreven wordt aan 
wervel T2. Nu moeten we echter de versnelling van T1 voorschrijven. Dit gebeurt door de 
verbinding iüsserr de wervels TI ea T2 star te veronderstellen en het gehele mede! te 
plaatsen in eeri versnellingsveld, zoals dit in figuur 6.1 gegeven is. In overeemteniming met 
het artikel van Deng en Goldsmith worden de simulaties met dit afwijkende versnellingsveld 
"run 3A" genoemd. 

* De zwaartekracht 
In eerste instantie werkte op het model géén zwaartekracht, hoewel dit niet overeenstemt 
met de werkelijkheid. Bijlage 26A, 26B en 26C laten de resultaten zien van het model 
waarbij ook de zwaartekracht meegenomen wordt. 
Hieruit blijkt dat het meenemen van de maartekracht weinig invloed heeft op de pieken 
van de versnellingssignalen. Het belasten van het model met de zwaartekracht betekent wel 
dat het model al na enkele milliseconden beweegt, terwijl er nog geen T1-versnelling 
werkzaam is. Dit komt waarschijnlijk doordât het model, waarbij de zwaartekracht 
meegenomen wordt, nog niet naar zijn stabiele evenwichtsstand gezakt is. Omdat de invloed 
van de zwaartekracht gering is hebben we besloten deze verder niet mee te nemen in het 
model. 

* De stijfheidsmatrix 
Het huidige model heeft twee stijheidsmatrices, namelijk K' en K-. De momentane 
stijfheidsmatrix wordt uit deze twee samengesteld. Dit kan echter leiden tot een niet- 
symmetrische stijfheidsmatrix en dat is fysisch gezien onjuist. 
Het is nu de bedoeling om tot één symmetrische stijfheidsmatrix K te komen, waarbij alleen 
de diagonaaltermen nog afhankelijk zijn van de richting van de verplaatsing c.q. rotatie. Dit 
betekent dat het aantal niet-diagonaalelementen gereduceerd wordt, hetgeen de rekentijd 
ten goede komt. De waardes van de niet-diagonaalelementen zijn als volgt: 

K61( +) = 290 [NI; K61(-) = 310 [NI. Deze waardes verschillen weinig van elkaar. Voor het 
modelgedrag maakt het niets uit welke waarde we nemen, vooral omdat er geen verplaatsing 
in x-richting optreedt. Voor K61 nemen we de waarde 300 [NI. 

K51(+) = -75 [NI; K51(-) = -820 [NI. Omdat het nogal een groot verschil is, wordt dit 
nader onderzocht. 

K32( +) = 10000 [N/m]; K32(-) = -25000 [N/m]. In dit geval is zelfs sprake van een verschil 
in teken, zodat dit zeker nader omderzocht moet worden. 

32 



K42( +) = 780 [NI; K42(-) = 820 [NI. Weinig verschil, we veronderstellen K42 = 820 [NI. 

K43( +) = -390 [NI; K43(-) = -365 [NI. Weinig verschil. Aangenomen wordt dat K43 = -390 
[Nl. 

K56(+) = -1.0 [Nm/rad]; K56(-) = 4.02 [Nm/rad]. Omdat de hoekverdraaiing om de z-as 
zeer klein is, doet deze component er verder niet toe. Veronderstel W6 = K65 = 4.02 
[Nm/rad]. 

In een aantal simulaties is bekeken wat de verschillen in het modelgedrag zijn 21s we 
bijvoorbeeld in het model opnemen dat K51( +) : = al(-). Dit is gebeurd voor zowel K51 
als K32. Uit de bijlagen 27 en 28 kan geconcludeerd worden dat het totaal niets uitmaakt 
welke waarde voor K51 genomen wordt. Dit is in overeenstemming met het feit dat er geen 
verplaatsing in de x-richting optreedt. In de bijlagen 29 en 30 kan waargenomen worden dat 
het modelgedrag niet veranderd voor K32(-) = K32( +) = -25000 [N/m]. Alleen voor K32(-) 
= K32(+) = 10000 [N/m] verandert de responsie. Maar de invloed blijft gering. In het 
model geldt in het vervolg: 

K51 = K15 = -75 [NI 
K32 = K23 = -25000 [N/m]. 

In bijlage 31 kan nogmaals bekeken worden hoe de totale stijfheidsmatrix er uit ziet. 

* Aanpassen van de afstand tussen het massamiddelpunt van het hoofd en de occipital 
condyles. Dit is het draaipunt van het hoofd, wanneer het hoofd een knikkende beweging 
maakt. 
Het blijkt dat deze afstand in het model afwijkt van de afstand zoals deze gemeten is bij de 
vrijwilligers. Bij vrijwilligers is de afstand in z-richting iets kleiner en de y-richting iets 
groter. In het model van Deng geldt: 

y = 0.0 cm. 
z = 6.34 cm. 

Voor de vrijwilligers is echter gemeten (NBDL-data): 

y = -2.3 cm. 
z = 5.5 cm. 

Om nu de invloed van deze lengteverandering te bepalen zijn een aantal simulaties 
uitgevoerd voor verschillende afstanden tussen massamiddelpunt van het hoofd en de 
occipital condyles. De resultaten staan in bijlagen 32A tot en met 32C. Daaruit blijkt dat de 
invloed aanzienlijk is. Het is dus van belang de juiste waarden te nemen. Omdat het model 
moet voldoen aan de responsiecorridors, moet de afstand van het massamiddelpunt van het 
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hoofd tot de O.C. overeenkomen met de afstand van het massamiddelpunt van het hoofd tot 
de O.C. van de vrijwilligers, zoals deze vermeld staat in de NBDL-data. Het massamiddelpunt 
van het hoofd heeft dus in het lokale assenstelsel de volgende coördinaten: 

(x,y,z) = (0.0, -2.3, 5.5) in [cm]. 
Alle volgende simulaties die uitgevoerd worden met het model, aangepast voor de NBDL 
data, zullen de maam "pun 3B" krijgen. 

Nu het model op een aantal belangrijke punten aangepast is, wordt het interessant de 
responsie van het model (met de NBDL-data voor de afstand hoofd-o.c.) te vergelijken met 
de corridors zoals deze in paragraaf 1 van hoofdstuk 6 besproken zijn. Daarbij dient 
opgemerkt te worden dat we ons concentreren op de eerste 150 à 200 ms, omdat het letsel 
tijdens de eerste 150 ms optreedt. In de bijlagen 33A tot en met 33E kan bekeken worden 
hoe goed de modelresponsie overeenkomt met de corridors. Uit deze bijlagen kunnen een 
aantal dingen geconcludeerd worden, 

* De resulterende versnelling (bijlage 33A): 
- Het hoofd begint te laat met versnellen. Dit uit zich ook in het verloop van de rest van 
het signaal, want de versnelling bereikt ook zijn eerste lokale minimum te laat. En de 
afname van de versnelling na het tweede maximum is eveneens te laat. 
- Als we de extremen in de tijd verschuiven, dan blijkt dat ze nog net binnen de corridor 
vallen. Alleen het tweede maximum ligt te hoog. De overige pieken liggen goed. 

* De x-component van de hoekversnelling (bijlage 33B): 
- Het hoofd begint te vroeg met versnellen. 
- Het eerste minimum treedt veel te laat op. 

* De hoofdrotatie (bijlage 33C): 
- Het hoofd begint veel te vroeg met roteren. Dit is in overeenstemming met het feit dat het 
hoofd te vroeg begint met de hoekversnelling. 
- De uiteindelijke hoofdrotatie is veel te groot. 

* De headlag (bijlage 33D): 
- Er is geen sprake van headlag. Deze conclusie is in overeenstemming met de 
versnellingssignalen. Daaruit blijkt namelijk dat het hoofd op hetzelfde tijdstip begint met 
het versnellen in zowel de y-richting als om de x-as. Het hoofd beweegt met de nek mee. 
Er treedt dus geen headlag op. 

* De trajectorie van het hoofd (bijlage 33E): 
- Het hoofd beschrijft dezelfde cirkelvormige baan als de vrijwilligers, alleen met een 
grotere straal. Dit komt doordat niet de gehele neklengte aangepast is aan de NBDL-data. 
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Alleen de afstand tussen massamiddelpunt en occipital condyles is aangepast. De totale 
neklengte van het model is groter dan de gemiddelde neklengte van de vrijwilligers. Dit is 
in overeenstemming met de resultaten. Een langere nek resulteert immers in een trajectorie 
met een grotere straal. 

Doorsnede van de wervels 

Om te bepalen welke parameters aangepast moeten wordem temeinde ket modelgedrag te 
laten overeenkomen met de responsiecorridors, zijn deze voorlopige conclusies gekoppeld 
aan de resultaten van de païameiemìïiaties. 
Om de tweede piek van de lineaire versnelling te verlagen h e n  we K44( + >, D44 en 933 
verhogen, de doorsnedes van de tussenwervelschijven vergroten en de spieren stijver maken. 
Een verhoging van D44 leidt echter tot een ongewenste verlaging van de eerste piek van de 
hoekversnelling. Dit kunnen we eventueel compenseren door D22 te verlagen. 
Het is op deze manier mogelijk de hoogte van de pieken te veranderen, maar de 
verschuiving in de tijd kan op deze wijze niet gerealiseerd worden. 

0.0 % 10.0 % 

Er moet dus gezocht worden naar een geschikte methode om de zogenaamde headlag te 
verbeteren. 
Een manier is het afschuiven van de wervels makkelijker te maken en het verdraaien van 
de wervels moeilijker. Dit wordt bereikt door een afname van K22(-) en een verhoging van 
K44( + ). Hierdoor zal ket hoofd eerder rechtdoor bewegen en pas later rsteren.Het hoofd 
begint inderdaad eerder te versnellen en pas later te roteren. Maar de veranderingen zijn 
niet groot genoeg. Het heeft geen zin om K22(-) nog meer te verkleinen, omdat de 
afschuiving van de wervels veel te groot wordt. Verder blijkt dat door een verkleining van 
K22(-) de eerste piek van de hoekverdraaiing veel te laag ligt. In tabel 6.1 staat welke 
wijzigingen het model (aangepast voor de NBDL-data) ondergaan heeft. 

Tabel 6.1: veranderingen van het model 

Faktor k van de mieren 
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Het verbeterde model is dus in zijn geheel stijver gemaakt. 
De responsie van het verbeterde model is te zien in bijlagen 34A tot en met 34F. 
Uit het lineaire versnellingssignaal kunnen we concluderen dat de extremen de juiste hoogte 
hebben, maar dat ze niet op het juiste tijdstip optreden. 
De hoekversnelling begint weliswaar later, maar de eerste piek ligt veel te laag. Het 
minimum treedt eerder op, maar nog steeds niet vroeg genoeg. 
De hoofdrotatie is zeer goed, maar er treedt nog steeds geern 'headlag' op. 

De tweede methode is hei veranderen van de stijfheden vân de verbinding tussen hoofd en 
Cl en de verbinding tussen atlas en axis, omdat de atlas en axis grote verschillen vertonen 
met de overige wervels. Door nu deze verbinding minder stijf te maken, dus door de grootte 
van de doorsnedes te verkleinen begint het hoofd wellicht later te verdraaien. Uit een aantal 
simulaties is gebleken dat dit geen effect heeft. Pas bij een halvering van de doorsnedes 
bleef de hoofdrotatie achter bij de nek. Maar dit heeft tevens tot gevolg dat het hoofd bij 
het bereiken van de uiterste stand, veel te ver doorslaat. 

Voortbordurend op het verschil in eigenschappen tussen axis en atlas enerzijds en de 
wervels C3 t/m C7 anderzijds, is het misschien noodzakelijk om voor de verbinding tussen 
hoofd en C1 en de verbinding tussen atlas en axis aparte stijfheidsmatrices te kunnen 
definiëren. 



7. BEGINCONDITIES 

r T = o  

Bij TNO wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de invloed van de lichaamshouding 
van een vrijwilliger op de responsie van een frontale botsing. Een andere lichaamshouding 
wil zeggen dat bijvoorbeeld het hoofd of de gehele romp iets verder naar voren of naar 
achteren gebogen is. 

1 

O 

Hoewel de resultaien van dit onderzoek nog niet beschikbaar zijfi, is het t ~ c h  iliteressmt 
le bekijken wat de invloed van een andere lichaamshouding is ap het modelgedrag. De 
volgende twee mogelijkheden zijn onderzocht. 
1. De beginconditie van het hoofd veranderd. 
2. De beginconditie van de romp veranderd. 

Telkens is de oriëntatie van wervel T1 en het hoofd met 10% gevarieerd. Omdat de 
begincondities in eulerparameters [5] beschreven zijn, moet de verandering van de rotatie 
omgezet worden in een verandering van de eulerparameters. Voor de vier eulerparameters 
geldt: 

qo = cos(?) 
2 

= ii sin(?) 
2 

met 9 een hoekverdraaiing om de Ïi-as. 

en Ïi is een eenheidsrichtingsvector waar met een hoek 9 om geroteerd wordt. 

qo en q zijn de vier eulerparameters. 

Deze parameters moeten altijd voldoen aan de voorwaarde: 

q; + q.q = 1 (7.3) 

A l s  we alleen een hoekverdraaiing om de x-as in het sagitale vlak toestaan, geldt: 
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- Z I =  (7.4) 

sin( - 

o 
O 

Dus er ~ ~ d t  altijd aan ~ Q S ~ I I I ~ P  7.3 voldaan. In tabel 7.1 staait welke variaties allemaal 
uitgevoerd zijn. 

Tabel 7.1: variatie van de begincondities 

Beginconditie phi in [graden] 

Toename 10% in [graden] 

q n  [-I 
91 1-1 
afname 10% in [graden] 

qo [-I 
91 [-I 
Bijlage nummer: 

1 T1 I Hoofd II 
17.50 

19.250 

0.9696 0.9859 + 0.2447 O. 1672 

23.175 I 15.750 II 
0.9796 I 0.9906 II 
0.2009 I 0.1370 II 
35A en 35B I 36A en 36B 11 

Uit de bijlagen blijkt dat de invloed van een andere lichaamshouding gering is. Een andere 
beginpositie van het hoofd heeft geen invloed op de responsie van het model. 
Bij een verdraaiing van de romp naar voren neemt de lineaire hoofdversnelling toe. De 
hoekversnelling verandert niet. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit dit onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

- De dempingsterm D44, de stijfheidsterm K44 en de grootte van de doorsnede van de 
wervels zijn de meest kritieke parameters van het hoofd-nek model. 
- Gm het nodel, zoals dit ontwikkeld is door Deng en G ~ l d s d t h ,  te h m e n  vergelijken met 
de responsiecorridors is het noodzakelijk het mede1 aan te passen aan de data van de 
vrijwilligers. 
- Het aanpassen van het modelgedrag aan de responsiecorridors verloopt moeizaam, omdat 
het een complex model is. 
- Het grootste nadeel van dit model is dat er bij een frontale botsing geen "headlag" 
optreedt. 

Om tot een beter model te komen zou ik tenslotte de volgende aanbevelingen willen doen: 

- De dempingsterm D44 en de stijfheidsterm K44 hebben een grote invloed op het 
modelgedrag. In het model wordt een lineair constitutief verband verondersteld tussen 
momenten en hoeksnelheden en tussen momenten en hoekverdraaiingen. Omdat D44 en 
K44 kritieke parameters zijn, moet onderzocht worden of deze aannames juist zijn. 
- De zogenaamde "headlag", die bij frontale botsingen waargenomen wordt, moet nader 
onderzocht worden. De verwachting is dat de modelresponsie beter overeenkomt met de 
responsiecorridors wanneer met behulp van dit model ook de "headlag" waargenomen kan 
worden. De hiervoor vereiste modelaanpassing kan waarschijnlijk gerealiseerd worden door 
tussen het hoofd en wervel C1 en de verbinding tussen atlas en axis aparte stijfheidsmatrices 
te definiëren. 
- Er moet meer onderzoek gedaan worden naar een beter model voor de spieren. Hierbij 
kan aan de volgende punten gedacht worden : - Het bepalen van het juiste constitutieve 

verband tussen spierkracht en rek. 
- Toepassen van 3-punts veren in plaats 
van 2-punts veren. 
- Het in rekening brengen van het stijver 
worden van de spieren ten gevolge van het 
aanspannen van deze nekspieren na zo'n 
150 ms. 

- De neklengte in overeenstemming brengen met de NBDL-data. Dit zal ongetwijfeld 
invloed hebben op de modelresponsie. 
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Bijlage 36A en 36B: variatie van de eulerparameters van het hoofd 
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Bijlage 2: de stijfheidsmatrices in MADYMO 

22E03 O. O. O. -82E01 29EOl 
50E03 -25E03 8SE01 O. O. 
10E03 390E03 -39E01 O. O. 
78E01 -39E01 1518E-01 O. O. 

9EO1 o. o. u. -10E-01 1490E-0: 
22E03 O. O. O. -7.5E01 31E01 

-9.5E01 O. O. O. 1719E-01 40.2E-O1 

O. 140E03 10E03 78E01 O. O. 
-25E03 1083E03 -36.5E01 O. O. 

O. 82E01 -36.5E01 1856E-01 O. O. 
-82E01 o. o. O. 1719E-01 -10E-01 
1E01 o. o. O. 40.Z-01 1490E-01 



Bijlage 3: de totale invoerfile van. MADYMO 

* Oorspronkel i jke i n v o e r f i l e  i n  MADYMO 5.0 
* 
* 
RUN 1: f r o n t a l  t e s t  deng run1 

MODIFIED VERSION: 2 -po in t  muscles 
O. 0.5 
1 0.0001 0.001 0.1 
O. 0.5 0.01 0.1 *recornended values* 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

....................................... 
INERTIAL SPACE 
ground 

PLANES 
99 -0.02 -0.02 O. 0.02 -0.02 O. 0.02 0.02 O. O O O. ground-plane 
-999 

END INERTIAL SPACE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

SYSTEM, 1 
head-neck system 
CONF I GURAT I ON 

10 9 8 7 6  5 4 3 2 1 
-999 
GEOMETRY **uni ts i n  m** 

. 
\.-- 

O. 0.00E-02 0.00E-02 O. O. 0.00E-02 to rso  
O. 0.00E-02 2.28E-02 O. O. 0.92E-02 t l  

O. -0.07E-02 1.78E-02 O. O. 0.86E-02 ~7 
O. 0.26E-02 1.72E-02 O. O. 0.79E-02 ~6 
O. 0.07E-O2 1.45E-02 O. O. 0.66E-02 ~5 
O. 0.20E-02 1.39E-02 O. O. 0.66E-02 ~4 
O. 0.20E-02 1.35E-02 O. O. O.ZE-02 C3 
O. 0.20E-02 1.32E-02 O. O. 0.66E-02 ~2 
O. -0.07E-O2 1.58E-02 O. O. 0.66E-02 CI 
O. -0.13E-02 1.32E-02 O. O. 6.34E-02 head 

-999 
INERTIA **units i n  kg; kg m2** 
10.0 0.1 o. 1 0.1 
1.000 14.OE-04 49.0E-04 61.OE-04 
0.400 6.OE-04 21.OE-04 26.0E-04 

( 4 0.226 5.3E-04 5.OE-04 9.7E-04 
0.269 8.8E-04 6.OE-04 14.OE-04 
0.205 4.7E-O4 1.5E-04 5.7E-04 
0.156 2.6E-04 3.3E-04 4.3E-04 
0.156 2.6E-04 3.3E-04 4.3E-04 
0.156 2.6E-04 3.3E-04 4.3E-04 
3.500 516.0E-04 353.0E-04 516.0E-04 
-999 
JOINTS 
1 BRAC 

2 FREE 
3 FREE 

4 FREE 
5 FREE 
6 FREE 

7 FREE 
8 FREE 

9 FREE 
10 FREE 
- 999 
ELLIPSOIDS **uni ts i n  m* 

**small e l l i p s o i d s  i n  cent re  o f  g r a v i t y  o f  bodies 2-10; body 1: system's o r ig in**  
1 1.OE-03 1.OE-03 1.OE-03 O. O. 0.00E-02 2 O O O. to rso  

\ 
'- 



2 1.OE-03 1.OE-03 1.OE-03 O. O. 0.92E-02 2 O O O. t l  

3 1.OE-03 1.OE-03 1.OE-03 O .  O .  0.86E-02 2 O O O .  ~7 
4 1.OE-03 1.OE-03 1.OE-03 O. O. 0.79E-02 2 O O O. ~6 
5 1.OE-03 1.OE-03 1.OE-03 O. O .  0.66E-02 2 O O O. c5 
6 1.OE-03 1.OE-03 1.OE-03 O. O .  0.66E-02 2 O O O .  ~4 
7 1.OE-03 1.OE-03 1.OE-03 O .  O. 0.73E-02 2 O O O .  C 3  

8 1.OE-03 1.OE-03 1.OE-03 O. O. 0.66E-02 2 O O O. c2 
9 1.OE-03 1.OE-03 1.OE-03 O .  O .  0.66E-02 2 O O O .  CI 
10 1.OE-03 1.OE-03 1.OE-03 O. O. 6.34E-02 2 O O O. head 
** larger e l l i p s o i d s  representing the  vertebrae and skull** 
1 3.8E-02 3.8E-02 0.8E-02 O .  0.005 1.14E-02 4 O O O. to rso  
2 3.5E-02 3.5E-02 0.5E-02 O .  O .  0.92E-02 4 O O O. t l  

3 3.1E-02 3.1E-02 0.5E-02 O .  O .  0.86E-02 4 O O O .  ~7 
4 2.7E-02 2.7E-02 0.5E-02 O .  O .  0.79E-02 4 O O O. ~6 
5 2.4E-C2 2.4E-C2 0.5E-02 O .  O .  0.56E-02 4 O O O. ~5 
6 2.3E-02 2.3E-02 0.5E-02 O. O .  0.66E-02 4 O O O .  ~4 
7 2.OE-02 2.OE-02 0.5E-02 O. O .  0.73E-02 4 O O O. C3 
8 2.OE-02 2.OE-02 0.5E-02 O. O. 0.66E-02 4 O O O. ~2 
9 Z.OE-02 2.OE-02 0.5E-02 O. O. 0.66E-02 4 O O O. C l  

10 10.OE-02 10.OE-02 1O.OE-02 O. O. 6.34E-02 2 O O O .  head 
* *e l l ipso ids  represent ing nose and ears** 
10 1.OE-02 1.OE-02 1.OE-02 O.OE-02 -10.OE-02 4.34E-02 2 O O O. nose 

l 10 0.5E-02 1.OE-02 2.OE-02 10.OE-02 1.OE-02 4.34E-02 4 O O O. l e f t - e a r  
10 0.5E-02 1.OE-02 2.OE-02 -10.OE-02 1.OE-02 4.34E-02 4 O O O. r i g h t - e a r  
- 999 
ORIENTATIONS 
**or ien ta t ion  of e l l i p s o i d  representing t 2  ( torso) a l igned w i th  tl** 

11 99 1 1 0.4494 2 O .  3 O. 
- 999 
INITIAL CONDITIONS 

o. o. o. o. o. o. o 

* eulerparameters 
JOINT DOF 

2 FREE; 0.9749 0.2228 O. O. O .  O .  O. O .  O. O. O. O. O. 
3 FREE; 0.9990 0.0436 O. O. O. O .  O .  O. O. O. O. O. O. 
4 FREE; 0.9995 -0.0305 O. O. O .  O .  O .  O .  O. O. O. O. O. 
5 FREE; 0.9996 -0.0284 O. O .  O. O. O. O .  O. O. O. O. O .  
6 FREE; 0.9990 -0.0436 O. O. O. O .  O. O .  O. O. O. O .  O .  
7 FREE; 0.9990 -0.0436 O .  O .  O. O .  O. O. O. O. O. O. O. 
8 FREE; 0.9856 -0.1693 O .  O .  O. O. O. O. O. O. O. O. O. 
9 FREE; 0.9945 -0.1045 O .  O .  O. O. O. O. O. O. O. O. O. 
10 FREE; 0.9884 0.1521 O .  O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 
-999 

END SYSTEM 
....................................... 
FORCE MODELS 
ACCELERATION FIELDS 
O O O 2 1 * *grav i ta t iona l  and s l e d  accelerat ion appl ied t o  a l l  bodies** 
-999 
FUNCTIONS 
2 
0.0 -0.0 1.0 -0.0 
4 
0.0 0.0 0.014 -72.6 0.300 0.0 1.0 0.0 
-999 

KELVIN ELEMENTS 
**muscles a t  t h e  L e f t  s i d e  (x-coord I O)** 
1 1 2.5E-02 -6.14E-02 0.00E-02 1 10 6.OE-02 -0.73E-02 3.77E-02 -1 O O O. O O .  O scm 
1 6 2.OE-02 -1.72E-02 0.66E-02 1 10 O.OE-O2 -2.51E-02 1.45E-02 -1 O O O. O O. O Loncp 
1 1 1.5E-02 -2.11E-02 0.00E-02 1 7 1.5E-02 -2.18E-02 0.79E-02 -1 O O O. O O. O Loncl 
1 7 2.OE-02 -0.66E-02 0.73E-02 1 1 3.5E-02 -4.96E-02 0.00E-02 -1 O O O. O O. O scaa 
I 5 2.OE-02 -0.79E-O2 0.59E-02 1 1 4.OE-02 -3.50E-02 0.00E-02 -1  O O O. O O. O scam 
1 4 Z.OE-O2 -0.86E-02 0.66E-02 1 1 5.OE-02 -2.44E-02 0.00E-02 -1  O O O. O O .  O scap 
1 1 10.OE-02 5.29E-02 0.00E-02 1 10 O.OE-02 3.10E-02 2.97E-02 -1 O O O. O O. O t r a p  



1 1 O.OE-O2 3.57E-02 2.18E-02 1 10 6.OE-02 1.52E-02 3.57E-02 -1 O O O .  O O.  O splcp 

1 1 O.OE-02 4.62E-02 1.85E-02 1 9 1.5E-02 2.25E-02 O.ZE-02 -1 O O O. O O. O SplCV 

1 1 2.5E-02 2.64E-02 2.11E-02 1 10 O.OE-O2 0.99E-02 1.98E-02 -1 0 O o. 0 o. O SpiCp 

1 2 0.5E-02 3.04E-02 0.00E-02 1 8 0.5E-02 2.31E-02 0.59E-02 -1 O O O. O O. O SpiCV 

1 1 2.5E-02 1.65E-02 1.98E-02 1 10 O.OE-02 2.31E-02 2.78E-02 -1 O O O. O O.  O semcp 

1 2 2.5E-02 1.06E-02 1.12E-02 1 9 O.OE-O2 1.78E-02 0.86E-02 -1 O O O .  O O.  O semcv 

1 5 2.OE-02 1.85E-02 0.00E-02 I I O  5.OE-02 0.40E-02 1.85E-02 -1 0 O o. O o. O tgSCP 

1 1 2.OE-02 2.58E-02 1.59E-02 1 7 2.OE-02 1.45E-02 0.33E-02 -1 O O O. O O .  O LgSCV 

**muscles a t  the r ight  side (x-coord <O)** 
1 1 -2.5E-02 -6.14E-02 0.00E-02 1 10 -6.OE-02 -0.73E-02 3.77E-O2 -1 O O O .  O O. O scm 

1 6 -2.OE-02 -1.72E-02 0.66E-02 1 10 -0.OE-02 -2.51E-02 1.45E-02 -1 O O o. O o. O toncp 

1 1 -1.5E-02 -2.11E-02 0.00E-02 1 7 -1.5E-02 -2.18E-02 0.79E-02 -1 O 0 o. 0 o. 0 toncl 

1 7 -2.OE-02 -0.66E-02 0.73E-02 1 1 -3.5E-02 -4.96E-02 0.00E-02 -1 O O o. O o. O scaa 

1 5 -2.OE-02 -0.79E-02 0.59E-02 1 1 -4.OE-02 -3.50E-02 0.00E-02 -1 O O O. O O. O scam 

T 4 -2.OE-O2 -0.8óE-02 0.66E-02 1 1 -5.OE-02 -2.44E-02 0.00E-02 -1  O O o. O 0. O scap 

1 1 -1O.OE-02 5.29E-02 0.00E-02 1 10 -0.OE-02 3.10E-02 2.97E-02 -1 O O o. O o. O t rap 

1 1 -O.OE-02 3.57E-02 2.18E-02 1 10 -6.OE-02 1.52E-02 3.57E-02 -1 O O o. 0 o. O SplCp 

1 1 -O.OE-O2 4.62E-02 1.85E-02 1 9 -1.5E-02 2.25E-02 O.ZE-02 -1 O O O. O O .  O splcv 

1 1 -2.5E-02 2.64E-02 2.11E-02 1 10 -0.OE-02 0.99E-02 1.98E-02 -1 O 0 o. 0 o. 0 SpiCp 

1 2 -0.5E-02 3.04E-02 0.00E-02 1 8 -0.5E-02 2.31E-02 0.59E-02 -1 O O O .  O O .  O SpiCV 

1 1 -2.5E-02 1.65E-02 1.98E-02 1 10 -0.OE-02 2.31E-02 2.78E-02 -1 O O O .  O O .  O semcp 

1 2 -2.5E-02 1.06E-02 1.12E-02 1 9 -0.OE-02 1.78E-02 0.86E-02 -1 O O o. O o. O semcv 

\ 1 5 -2.OE-02 1.85E-02 0.00E-02 1 10 -5.OE-02 0.40E-02 1.85E-02 -1 O O o. 0 o. 0 LgSCp 
1 1 -2.OE-02 2.58E-02 1.59E-02 1 7 -2.OE-02 1.45E-02 0.33E-02 -1 O O O. O O. O Lgscv 
- 999 
FUNCTIONS 
**original elongation-force data for  muscles** 
**niet- l ineaire kracht-rek re la t ie * *  
* I 9  
*-I.OE+OO 0.0000000E+00 O.OOE+OO 0.0000000E+00 1.00E-01 3.8966667E+03 2.00E-01 9.3520000E+03 
*3.00E-01 1.7535000E+04 4.00E-01 3.1173333E+04 5.00E-01 5.8450000E+04 5.30E-01 7.2890588E+04 
*5.60E-01 9.3520000E+04 5.80E-01 1.1300333E+05 6.00E-01 1.4028000E+05 6.20E-01 1.8119500E+05 
*6.30E-01 2.1042000E+05 6.40E-01 2.4938667E+05 6.50E-01 3.0394000E+05 6.60E-01 3.8577000E+05 
*6.70E-01 5.2215333E+05 6.80E-01 7.9492000E+05 6.90E-01 1.6132200E+06 
*-999 
**elongation-force data mult ipl ied by 5** 
*I9 
*-I .OE+OO 0.0000000E+00 O.OOE+OO 0.0000000E+00 1.00E-01 1.9483333E+04 2.00E-01 4.6760000E+04 
*3.00E-01 8.7675000E+04 4.00E-01 1.5586667E+05 5.00E-01 2.9225000E+05 5.30E-01 3.6445294E+05 
*5.60E-01 4.6760000E+05 5.80E-01 5.6501667E+05 6.00E-01 7.0140000E+05 6.20E-01 9.0597500E+05 
*6.30E-01 1.0521000E+06 6.40E-01 1.2469333E+06 6.50E-01 1.5197000E+06 6.60E-01 1.9288500E+06 
*6.70E-01 2.6107667E+06 6.80E-01 3.9746000E+06 6.90E-01 8.0661000E+06 
* - 999 
**elongation-force data mult ipl ied by I O * *  
19 
-'I.OE+OO 0.0000000E+00 O.OOE+OO 0.0000000E+00 1.00E-01 3.8966667E+04 2.00E-01 9.3520000E+04 
3.00E-01 1.7535000E+05 4.00E-01 3.1173333E+05 5.00E-01 5.8450000E+05 5.30E-01 7.2890588E+05 
5.60E-01 9.3520000E+05 5.80E-01 1.1300333E+06 6.00E-01 1.4028000E+06 6.20E-01 1.8119500E+06 
6.30E-01 2.1042000E+06 6.40E-01 2.4938667E+06 6.50E-01 3.0394000E+06 6.60E-01 3.8577000E+06 
6.70E-01 5.2215333E+06 6.80E-01 7.9492000E+06 6.90E-01 1.6132200E+07 
-999 

END FORCE MODELS 
******************************e******** 

AMPLIFICATION 
**constant amplif ication factor is used for  the kelvin-elements 
**to account for  the proport ional i ty  of muscle-force with 
**cross-sectional area of the muscles** 
* * le f t -s ide  muscles** 
3 1 99 1 3.586E-04 O. O. O. O. 
3 2 99 1 2.000E-04 O. O. O. O. 
3 3 99 1 2.000E-04 O. O. O. O. 
3 4 99 1 1.656E-04 O. O. O. O. 
3 5 99 1 0.436E-04 O .  O. O. O. 
3 6 99 1 1.360E-04 O. O. O. O. 



3 7 99 1 3.500E-04 O. O. O. O. 
3 8 99 1 2.244E-04 O. O. O. O. 
3 9 99 1 0.847E-O4 O. O. O. O. 
3 10 99 1 0.800E-04 O. O. O. O. 
3 11 99 1 0.800E-04 O. O. O. O. 
3 12 99 1 1.500E-04 O. O. O. O. 
3 13 99 1 0.718E-04 O. O. O. O. 
3 14 99 1 0.800E-04 O. O. O. O. 
3 15 99 1 0.800E-04 O. O. O. O. 
**right-side muscles** 
3 'i6 99 'i 3.586E-04 O. O. O. O. 
3 17 99 1 2.000E-04 O. O. O. O. 
3 18 99 1 2.000E-04 O. O. O. O. 
3 19 99 1 1.656E-04 O. O. O. O. 
3 20 99 1 û.43óE-04 0. 0. U. U. 
3 21 99 1 1.360E-04 O. O. O. O. 
3 22 99 1 3.500E-04 O. O. O. O. 
3 23 99 1 2.244E-04 O. O. O. O. 
3 24 99 1 0.847E-04 O. O. O. O. 
3 25 99 1 0.800E-04 O. O. O. O. 
3 26 99 1 0.800E-04 O. O. O. O. 
3 27 99 1 1.500E-04 O. O. O. O. 
3 28 99 1 0.718E-04 O. O. O. O. 
3 29 99 1 0.800E-04 O. O. O. O. 
3 30 99 1 0.800E-04 O. O. O. O. 
- 999 
....................................... 
OUTPUT CONTROL PARAMETERS 

o o 0.01 1 0.001 
**calculate kinematic data for head cg 
**displacements, velocity and acceleration 
** wrt. inertial coordinate system 
L I N D I S  
1 10 O. O. 6.34E-02 -1 99 lindis head cg 
-999 
L I NVEL 
1 10 O. O. 6.34E-02 O linvel head cg 
-999 
LINACC 

1 10 O. O. 6.34E-02 1 1 1 O linacc head cg 
-999 
ANGVEL 
1 10 O angvel head cg 
- 999 
ANGACC 

1 10 O angacc head cg 
-999 
END OUTPUT CONTROL 

**corrected for pre-scribed x,y,z acceleration fields** 

....................................... 
** user input 
** 1. stiffness data for positive displacements KP(6,6), eenheden in N, m, rad. 
** 2. stiffness data for negative displacements KM(6,6), eenheden in N, m, rad. 
** 3. damping data for translation (x,y,z) and rotation (x,y,z): D11, ..., D66, eenheden in CNs/ml en CNms/radl. 

** 4. joint cross-sectional area T2-T1, ..., C1-Co 
** 
USER INPUT 
122E03 O. O. O. -82E01 29E01 
O. 50E03 -25E03 82E01 O. O. 
O. 10E03 390E03 -39E01 O. O. 
O. 78E01 -39E01 1518E-01 O. O. 
-7.5E01 O. O. O. 1719E-01 40.2E-01 
29E01 O. O. O. -TOE-01 1490E-01 
122E03 O. O. O. -7.5E01 31E01 
O. 140E03 10E03 78E01 O. O. 



O. -25E03 1083E03 -36.5E01 O .  O. 

O. 82E01 -36.5E01 1856E-01 O. O. 
-82E01 O. O. O. 1719E-01 -10E-01 
31E01 O .  O .  O. 40.2E-01 1490E-01 

300. 300. 300. 1.0 1.0 1.0 
0.5 1.98 1.84 1.51 1.27 1.38 1.0 2.31 3.11 
END INPUT 



Bijlage 4A: massavariatie van het hoofd 

1 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

RUN I :  frontal test denq run1 

120- 

100- 

80- 

60- 

40- 

20- 

Variation of headmass 

headmass = 3.5 kg 
headmass 4.0 kg 

..___._ headmass = 4.5 kg 
headmass = 3.0 kg 

- 
-- 

0 1  I I I 1 I 
100 U H )  300 400 500 O 

Time (ms) 



Bijlage 4B: massavariatie van het hoofd 

1 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

RUN 1 : frontal test denq runt 

600 

400 

200 

O 

-200 

-400 

Variation of headmass 

- headmass = 3.5 kg 
-- headmass = 4.0 kg 
..----- headmass = 4.5 kg 
-_- headmass = 3.0 kg 

I I I I I 
100 uw) 300 400 500 

Time (ms) 



Bijlage 5: massavariatie van het hoofd 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Variation of headmass 

0.25 

0.2 

o. 15 

0.1 

0.05 

O 

-0.05 

- headmass = 3.5 kg 
headmass = 4.0 kg 

__._.._ headmass = 4.5 kg 
headmass = 3.0 kg 

-- 
--- 

RUN I :  frontal test denq run1 

I I I I I I 1 I *1Oe-3 
3 -150 -100 -50 O 50 100 150 m 

Y-comp. displacement (m) 



Bijlage 6A: massavariatie wervel cd 

~~ 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Variation mass cervical vertebra C1 
mass cl  = .156 kg 
mass ci  = .312 kg 

I I I I 1 
100 200 300 400 500 

Time (ms) 

RUN I :  frontal test denq rund 
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Bijlage 6C: massavariatie wervel c l  

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

0.25 

0.2 

O. 15 

0.1 

0.05 

O 

Variation mass cervical vertebra C1 
mass cl  = .I56 kg 
mass c l  = -312 kg 
mass c l  = .O78 kg ....--. 

I I I I I I I 
-0.15 -0.1 -0.05 O 0.05 o. 1 O. 15 

Y-cornp. displacement (m) 

RUN 1: frontal test denq run1 



Bijlage 7A: massavariatie wervel TI 

mass T I  = I .O kg 
mass T I  = 2.0 kg 
mass T I  = 0.5 kg __._..- 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Variation mass thoracic vertebra T1 

I 
I I I I 1 

100 m 300 400 500 

Time (ms) 

RUN 1: frontal test denq run1 



Bijlage 7B: massavariatie wervel T1 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

600 

400 

200 

O 

-200 

-400 

Variation mass thoracic vertebra T1 

mass T I  = I .O kg 
mass T I  = 2.0 kg 
mass T I  = 0.5 kg 

.". \ 

~ 

I I I I I 
200 300 400 500 100 

Time (ms) 

RUN 1: frontal test dehq rum1 



Bijlage 7C: massavariatie wervel T l  

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

0.25 

0.2 

0.15 

o. 1 

0.05 

O 

Variation mass thoracic vertebra T I  
mass T I  = 1 .O kg 
mass T I  = 2.0 kg 
mass T I  = 0.5 kg 

I I I I I I 1oe-3 
1 -150 - 100 -50 O 50 100 

Y-comp. displacement (m) 

RUN 1: frontal Pest denq run1 



Bijlage 8A: massavariatie alle nekwervels 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

120 

100 

80 

60 

40 

u) 

O 

- mass vertebrae is original 
-- mass vertebrae is double 

Variation mass cervical vertebrae 

P I I I I 1 
i00 U H )  300 400 500 

Time (ms) 

RUN 1: frontal test denq run1 



Bijlage 8B: massavariatie alle nekwervels 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 
- mass  vertebrae i5 original 
-- mass  vertebrae i5 double 

400 I Variation mass cervical vertebrae 

I I I I I 
500 

-400 I 
O 100 200 300 400 

Time (ms) 

RUN 1: frontai test demq run1 



Bijlage 8C: massavariatie alle nekwervels 

DENG’S HEAD-NECK MODEL I 

mass vertebrae is original 
mass vertebrae is double 

0.25 

0.2 

o. 15 

o. 1 

0.05 

a 

VarMoin mass cervical vertebra 

I I I I I I I 
! -0.15 -0.1 -0.05 O 0.05 o. 1 0.15 

Y-comp. displacement (m) 

*a RUN i: frontal test denq run1 



Bijlage 9A: variatie van D22 

DENG’S HEAD-NECKMODEL 

Variation of intervertebral damping value D22 
üZ2 = i 50 [Ns/mJ 
D22 = 300 [Nsim] 
D22 = 600 [Nslm] 

100 

80 

60 

40 

20 

O I I I I I 
100 200 300 400 500 

Time (ms) 
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Bijlage 9C: variatie van D22 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Variation of intervertebral damping value D22 
D22 = 150 [Nslm] 
D22 = 300 [Ns/m] 
D22 = 600 [Ns/m] 

0.25 

0.2 - 

0.15- 

0.1 - 

RUN 1: frontal test denq runt 

I I I I I I I 
-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 O 0.05 o. 1 0.15 

Y-comp. displacement (m) 



Bijlage 10: variatie van D33 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Variation of intervertebral damping value D33 -. - . -. - - - I 
100 

80 

60 

40 

U) 

O 
I 

/ 

I I I I 1 
100 200 300 400 500 

Time (ms) 

RUN I :  frontal test áenq run1 



Bijlage 11A: variatie van D44 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

I - D44 = i .O [Nms/rad] 
D44 = 0.5 [Nms/rad] 
D44 = 1.5 [Nmsirad] 

Variation of intervertebral damping value D44 1 - - . ~. ~. . - 

c: .- 

/ 
I 

I I I 200 300 400 I 500 1 100 

Time (ms) 

RUN i: frontal test denep rum1 



Bijlage P1B: variatie van D44 

- 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

D44 = i .O [Nmsirad] 
D44 = 0.5 [Nmsirad] Variation of intervertebral damping value D44 

. . - -. . - 

600- 

-200 - 

-400 - 

-600 I I I I 1 
300 400 500  O 200 1 

1 Time (ms) 



Bijlage 1íC: variatie vaan D44 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

D44 = 1.0 [Nms/rad] 
D44 = 0.5 [Nms/rad] 
D44 = 1.5 [Nms/radl 

Variation of intervertebral damping value D44 - - l- . -. - ~ - - 

o. 2 

0.: 

0.1' 

O. 1 

0.05 

O I I I 
-0.1 

I I I 
0.05 O 

o. I 1.5 o. 1 -0.05 -0.15 

Y-comp. displacement (m) 

I -  



Bijlage 12A: stijfheidsfactor k v/d spieren 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Variation of the linear springconstant k 

Time (ms) 

original value, factor IO 
íactor 1 

___.... íactor 5 
factor 20 



Bijlage 12B: stijfheidsfactor k v/d spieren 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Variation of the linear springconstant k 

60( 

40(1 

200 

O 

-200, 

-400 - 

original value, factor 10 
factor 1 

-....._ factor 5 
factor 20 

RUN I :  frontal test denq run1 

I I 300 I 400 I 500 I 
100 200 

Time (ms) 



Bijlage 12C: stijfheidsfactor k v/d spieren 

Ï 
DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Variation of the linear spring constant k 

0.2 

0.: 

O. 15 

0.1 

0.05 

O .  
I 

original value, factor IO 
factor i 

..-.... factor 5 
factor 20 

I I I I I I I I 
O 0.05 O. 1 o. 15 0.2 -0.15 -0.1 -0.05 

Y-comp. displacement (m) 



Bijlage 113: variatie van K22(+) 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Variation of the stiffness coefficients 

60( 

4w 

200 

O 

-200 ' 

-400 - 

K22(+) = 1 OE04 [Wm] 
K22(+) = 25E04 [Wm] 

I I I 300 400 I 500 1 100 200 

Time (ms) 

RUN 1: fromfaS test denq runí 



Bijlage 14A: variatie van K22(+) en K22(-) 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

K22(+) = 50E03; K22(-) = 140E03 [Wm 
Variation of the stiffness coefficients 

1OC M < to 
U E 
.- c m  

40 i L 

0-  I I I I I 
200 300 400 500 100 

Time (ms) 



Bijlage 14B: variatie van K22(+) eii K22(-) 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

I' 

Variation of the stiffness coefficients ..__-.. 

i3' 
a 3 
L W 

ci, c m 

E 
8 x 

o + 
x P 

6ot 

400 

200 

O 

-200 

-400, 

-600- 

+<,- 

RUN I :  frontal test denq rum1 

I I I 
100 200 300 

r 1 
500 400 

Time (ms) 



Bijlage 14C: variatie van K22(+) en K22(-) 

DENG’S HEAD-NECK MODEL - 

Variation of the stiffness coefficients ___.___ 
i 1 

I I 

1 

lu 

I 
W E I 

E) 0.2- 

o I 

0.25 - 
n 

I 
I c 
I c 

I 
Q ~ ,2 0.15- 
v 

I 

i 

m - 
I 

f I 
x I 

- r 

Y-comp. displacement (m) 
i 

RUN 1: frontal test áenq run1 wo SL I 

a 0.1- 

o 
I 

-0.15 I I I 1 i I I I 
-0.1 

x O.OS 

I 
O 

I 0.15 o. 1 0.05 O -0.05 -0.2 

I 

! 



Bijlage 15: variatie van K33(+) 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Variation of the stiffness coefficients 

60( 

40( 

2oc 

O 

-200 

-400 

Ka(+) = 390E03 [Wm] 
Ka(+) = 780E03 [Wm] 
K33(+) = 195E04 [Wm] 

I I I 200 300 400 I 500 I 100 

Time (ms) 

RUN 1: frontai test denq run1 I f 



Bijlage 16: variatie van K44(+) 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Variation of the stiffness coefficients 

60( 

40(1 

200 

O 

-200 

-400 

-600. 

KM(+) = 3036E-O1 [Nrnlraq 
KM(+) = 7590E-01 [Nmhad] 

I I I I 1 
100 200 300 400 500 

Time (ms) 

RUN I :  frontal test denq runt I 



Bijlage 17A: variatie van K44(+) 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Varia :ion of the stiffness coefficients 
KM(+) = 1518E-01 [Nmiraq 
KM(+) = 1214E-O1 [Nmiraq 
KM(+) = 1898E-O1 [Nmiraq 

I I I uw) 300 400 I 500 I 100 

Time (ms) 

i RUN I :  frontal test denq run1 



Bijlage 17B: variatie van K44(+) 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Variation of the stiffness coefficients 

60( 

40( 

2oc 

O 

-200 

-400 

I I 

KM(+) = 1518E-O1 [Nmiraq 
KM(+) = 1214E-O1 [Nmiraq 
KM(+) = 1898E-Oi [Nrnhaäi 

I I i 300 400 I 500 I 
100 200 

Time (ms) 

RUN 1: frontal Pest denq ran9 I 



Bijlage 17C: variatie van K44(+) 

I 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Var ia 

0.25 

0.2 

o. 15 

o. 1 

0.05 

0 .  

-0.05. 
I 

tion of the stiffness coefficients 
KM(+) = 1518E-0P [Nmiraq 
KM(+) = 1214E-01 [Nm/raq 
K44(+) = 1898E-O1 [Nm/rad] 

I I I I I I I 
-0.1 -0.05 O 0.05 o. 1 o. 15 

Y-comp. displacement (m) 

-0.15 

1 

RUN 1: frontal teat denq auaal I 



Bijlage H A :  variatie van de werveldoorsnedes 

I DENG'S HEAD-NECK MODEL 

area + ûoh 
area + 5# 

_._____ area + 1 W?. 
area - 1 W?. 

Variation of cross-sectional area T I  -T2 ,..., C1 -CO 
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RUN 1s frontal test denq ruw1 a!! 



Bijlage P8B: variatie van de werveldoorsnedes 

Time (ms) 



Bijlage 1SC: variatie van de werveldoorsnedes 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Variation of cross-sectional area TI  -T2,..., C1 -CO 
area + 0% 
area + 5% 
area + 100, 
area - i 00, 

n 
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0.15 
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O .  
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I I I I I I I 
-0.05 O 0.05 o. 1 O. 15 -0.15 -0.1 

Y-comp. displacement (m) 



Bijlage 19A: 50% variatie van D22, D33 en D44 

i 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Parameter variation ( 50% ) 

124 

lo( 

8(1 

60 

40 

U) 

O 

original 
D22 = 150 [Ndm] 
D33 = 150 [Noh] 
D44 = 0.50 [Nmsirad] 

.. - - -. . 

I 
I I I I I 

300 400 500 100 uw) 

Time (ms) 

RUM 1: fromtai test denq run1 I 



Bijlage 19B: 50% variatie van D22, D33 en D44 

E 
O 

x 
y -200- 

-8 
I 
0 -400- 

-600 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

I I I I I 

Parameter variation ( 50% ) 

200 4;n O 

original 
D22 = 150 [Nslm] 
D33 = 150 [Nslm] 
D44 = O 5 0  [Nmsirad] 

. . - - -. 

RUN 1: frontai test denq run1 

Time (ms) 



Bijlage 20A: 200% variatie van D22, D33 en D44 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Parameter variation ( 200% ) 

I I I I I 
100 200 300 400 500 

Time (ms) 

RUN I :  frontal test denq run1 I 



Bijlage 20B: 200% variatie van D22, D33 en D44 

-400 I 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

I 

Parameter variation ( 200% ) 

6oc 

400 

200 

O 

-200 

original 
D22 = 600 [Ns/m] 
D33 = 600 [Wm] 
D44 = 2.0 [Nms/md] 

--._._. 

RUM I :  frontal test dencl run1 ë 
L 



Bijlage 2PA: 50% variatie van K22(-), K33(+) en K44(+) 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

-- 

Parameter variation ( 50% ) 

I i 

I original 
K22(-) = 70E03 [Nlrn] 
K33(+) = 195E03 [Nhl ~. 

-.- K44(+) = 759E-O1 [Nrnhd] 

I I I 100 UK) 300 400 I 500 1 

Time (ms) 
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Bijlage 21B: 50% variatie van K22(-), K33(+) en K44(+) 

Time (ms) 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Parameter variation ( 50% ) 

600- 

400- 

200 - 

original 
K22(-) = ïûEû3 [Wm] 

. . . -. -. K33(+) = 195E03 [Nm] 
KM(+) = 759E-01 [Nmfraq 

-400 I I I I 1 
100 200 300 400 500 O 



. 

Bijlage 22A: 200% variatie van K22(-), K33(+) en K44(+) 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Parameter variation ( 200% ) 
original 
K22(-) = BOE03 [Win] 
K33(+) = 780E03 [Wml - -  

--- KM(+) = 3û36E-01 [Nmkadj 

- 
cy < e 
W E 

I \ ,-Y- 

I I I 1 I 
200 300 400 500 100 

Time (ms) 

RUN 1: frontal test denq run1 
I 



Bijlage 22B: 200% variatie van K22(-), K33(+) en K44(+) 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Parameter variation ( 200% ) 
original 
K22(-) = BOE03 [Nlm] 

. . . - - -. K33(+) = 780E03 [Nlm] 
KM(+) = 3036E-01 [Nrnhaq 

c? 600- < 5 
t 400- 

ti 

cn 

E - 
8 200- 

c 
Q 

0- : 
O 

-200- + 
8 
o 
w -400- 

I 
-600 I I I I 1 

100 200 300 400 500 O 

Time (ms) 

RUM 1: irontaí test cienq run1 



Bijlage 23A: variatie van de werveldoorsnedes en factor k v/d spieren 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Parameter variation 

100 

80 

60 

40 

u) 

O 

original - 
Area(+lû?h) 
Musdeo ( factor 20 ) 
Area ( - 10% ) 

-- 
---..._ 
-.- 

I I I I 1 
100 uw) 300 400 500 

Time (ms) 

RUN I :  frontal test denq run1 



Bijlage 23B: variatie van de werveldoorsnedes en factor k v/d spiern 

~~ 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Parameter variation 
original 
Area ( + 1W? ) 
Muscles ( factor 20 ) . . . . -. - 
Area ( - 10% ) I 

I I I I 1 
O 100 200 300 400 500 

Time (ms) 

RUN 1: frontal test denq run1 



Bijlage 24A: conclusies t.a.v. D44, K44(+) en de werveldoorsnedes 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Parameter variation ( 50% ) 

12l 

1W 

&o 

60 

40 

u) 

O 

original 
D44 [Nmslrad] . . . . . - - K44 = 759E-01 [Nrn/raq 
Area ( + 1Wh ) 

I I I I 1 
100 200 300 400 500 

Time (ms) 



BijIage 24B: conclusies t.a.v D44, K44(+) en de werveldoorsnedes 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Parameter variation ( 50% ) 

600- 

400 - \ 

200- 

0 -  

-200- 

-7 

original 
D44 = 0.5 [Ndraa] 
K44 = 759E-01 [Nm/raq 
Area ( + 1 Ook ) 

I I 

-600 I I I I i 
O I00 200 300 400 500 

Time (ms) 

RUN 1: frontal test denq run1 



Bijlage 25A: conclusies t.a.v. D44, K44(+) en de werveldoorsnedes 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Parameter variation ( 200% ) 

80- 

60- 

40- 

20- 

original 
D44 = 2.0 [Nrnshd] 

..__.-. KM(+) = 3036E-01 [Nrnhaq 
Area ( + 1096 ) 

- 

RUN 1: frontal test denq run1 

O I I I U K )  300 400 I 500 1 O 100 

Time (ms) 



Bijlage 25B: conclusies t.a.v D44, K44(+) en de werveldoorsnedes 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Parameter 

6ì e e 
3 L 

e 
Y 

r: .- 
a 
E a 
ri, 

E 
x 2 
-8 
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O 

variation ( 200% ) 
original 
û44 = 2.0 [Nmrlrad] 
KM(+) = 3036E-01 [Nmiraq 
Area ( + lü% ) 

Time (ms) 

RUN 1: frontal test denq run1 



Bijlage 26A: invloed van de zwaartekracht 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Zwaartekracht 
. zwaartekracht 

originele model met NBDLdata - 

O ’  I I I 1 I 1 
O 50 i00 150 200 250 300 

Time (ms) 

RUN 3A: frontal test dena run 3A 



Bijlage 26B: invloed van de zwaartekracht 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

m 

1500 

loo0 

500 

O 

-500 

-1OOO. 

-1500. 

-m. 

zwaartekracht -.- 
- originele model met NBDL-data 

Zwaartekracht 

e 
I I I I I 1 
50 100 150 200 250 300 

Time (ms) 

RUN 3A: frontal test denq run 3A 



Bijlage 26C: invloed van de zwaartekracht 

0.25 - 

0.2 - 

o. 15 - 

0.1 - 

0.05 - 

0- 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Zwaarte kracht 
originele model met NBDL-data 
zwaartekracht 

- 

-0.05 1 I I I I I I 
-0.2 -0.15 -0.1 -0.05 O 0.05 0.1 

Y-comp. displacement (m) 

RUN 3A: frontal test denq run 3A 
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Bijlage 28: variatie van K51 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Variation K51 

n 
Cu < s E 
o 

25 

0. 
E 
Y 

W 

c 

o 
Q 

c 
Q 

.- 

O 

x 2 
P 
Q 

2ooo 

1500 

lo00 

500 

O 

-500 

- lo00 

-1500 

-m 

Time (ms) 

RUN 3A: frontal test denq run 3A 



BijIage 29: variatie van K32 

original 
K32 = -25E03 [N/m] 
K32 = lOE03 [Wm] 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Variation K32 

350 

300 

250 

200 

150 

100, 

50. 

O. 
O 

RUN 3A: frontal test denq run 3A 

50 150 

Time (ms) 

2 0  300 



Bijlage 30: variatie van K32 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Variation K32 

m 

1500 

1OOO 

500 

O 

-500 

-1OOO 

-1500 

I 1 

I original 
K32 = -25E03 [Fuml 
K32 = lOE03 [Nlm] 

-m 
ö 

I I I I I 

50 lóo 1JO 2kl 

Time (ms) 

GO 300 

1 RUN 3A: frontal test denq run 3A 



Bijlage 31: de aangepaste stijfheidsmatrix 

** user input 
** I. stiffness data (for positive displacements) K(6,6) 
** 2. stiffness data for elements k22, k33 en k44 for negative displacements KM(3) 
** 3. damping data for translation (x,y,z) and rotation ( x , y , z ) :  D11, ...! D66 
** 4. joint cross-sectional area T Z - T I ,  ..., C l - C O  

USER INPUT 
122E03 O. o. o. -7.5E01 30E01 
O. 50E03 -25E03 82E01 O. O .  
O. -25E03 390E03 -39E01 O. O. 
O. 82E01 -39E01 1518E-01 O. O. 
-7.SE01 O. o. o. 1719E-01 40.2E-01 

30E01 O. o. o. 40.2E-01 1490E-01 
140E03 1083E03 1856E-01 
300. 300. 300. 1.0 1.0 1.0 
0.5 1.98 1.84 1.51 1.27 1.38 1.0 2.31 3.11 
END INPUT 

** 

'-- 

\- 

Y 



Bijlage 32A: variatie van de afstand van massamiddelpunt hoofd tot O.C. 

200 - 

150- 

100 - 

50- 

O 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

1 I I I I 1 
. .. 

(x,y,z) = (0.0,0.0,5.5) crn. 

NBDL-deta (x,y,z) = (0.0,-2.3,5.5) cm. 
@,Y,z) = (0-0,-2.3,6.34) m. 

Variation of distance between head c.g. and O.C. 

Time (ms) 

RUN 3A: frontal test denq run 3A 



Bijlage 32B: variatie van de afstand van massamiddelpunt hoofd tot OL 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Dengrnodel (x,y,z) = (0.0,0.0,6.34) crn 
(x,y,z) = (0.0,0.0,5.5) crn. 

NBDLdala (x,y,z) = (0.0,-2.3,5.5) crn. 
. . . . . - . (x,Y,z) = (0.0,-2.3,6.34)  m. 

and O.C. 

-2Ooo f I I I I I I 
O 50 100 150 m 250 300 

Time (ms) 



Bijlage 32C: variatie van de afstand van massamiddelpunt hoofd tot O.C. 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

0.25 

0.2 

0.15 

o. 1 

0.05 

O 

-0.05 

bengmodel (x,y,z) = (0.0,0.0,6.34) cm 
(x,y,z) = (0.0,0.0,5.5) cm 
(x,y,z) = (0.0,-2.3,6.34) cm 
NBDL-data (x,y,z) = (0.0,-2.3,5.5) cm 

Variation of distance between head e.g. and O.C. 

I I I I I I 1 
-0.15 -0.1 -0.05 O 0.05 O. 1 o. 15 

Y-comp. displacement (m) 

RUN3: frontal test denq run 3A 



Bijlage 33A: aangepast model vergeleken met responsiecorridors 

~ 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

3w1 300 

Response requirement 
NBDL-data for c.g.-o.c. 

- - - - -. . Corridor standard deviation l -  . - -. - - - Corridor standard deviation 

250- 

200- 

150- 

100- 

50 - 

O 50 100 150 250 300 

RUN 3B: frontal test NBDL-data 



Bijlage 33B: aangepast model vergeleken met responsiecorridors 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Response requirement 
. . . . . . . Corridor standard deviation 

Corridor standard deviation 

I I I I I 1 
O 50 100 150 200 250 300 

RUN 3B: frontal test NBDL-data 



Bijlage 33C: aangepast model vergeleken met responsiecorridors 

1.5 - 

1- 

0.5 - 

O-- 
( 

-0.5 - 

-1 - 

Response requirement 
_._._._ corridor standard deviation 
- - -. - - - corridor standard deviation l -  NBDL-data for c.9;o.c. 

1.5 - 

1- 

0.5 - 

0- 
( 

-0.5 - Time (ms) 

-1 - \ Time (ms) 

RUN 3B: frontal test NBDL-data 



Bijlage 33D: aangepast model vergeleken inet responsiecorridors 

-. . . . . . 
Corridor standard deviation 
NBDL-data for c.g.-o.c. Response requirement 

2 

1.5 

1 

0.5 

a _.____-_--.---- I I I 1 
0.5 1 1.5 2 

-0.5 

Neck rotation in (rad) 

Run 3B: frontal test NBDL-data 



Bijlage 33E: aangepast model vergeleken met responsiecorridors 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Trajectories of e.g. head 
corridor standard deviation 
NBDL-data for e.g.-o.c. 

0.25 - 
0.2 - 

0.15- 

0.1 - 

0.05 - 

0-  

-0.1 I I I I I I I 1 
-0.1 -0.05 O 0.05 o. 1 o. 15 -0.2 -0.15 

Y-comp. displacement (m) 



Bijlage 34A: verbeterde model 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

O 

Verbeterde model 
NBDL-data for c.g.-o.c 

- -. . . . . Corridor standard deviation 
- .. . . . . Corridor standard deviation 

Verbeterde model 

5 :: 
:: 
e .  . .  : .  

/ 
I I I I I 

50 100 150 uw) 250 300 

Time (ms) 



Bijlage 34B: verbeterde model 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

3ooo 

m 

lo00 

O 

- lo00 

-m 

Verbeterde model 
NBDL-data for c.g.-o.c. 

...---. Corridor standard deviation . - - - - -. Corridor standard deviation 
Verbeterde model 

I I I I I 1 
50 100 150 200 250 300 

Time (ms) 

I RUN 3B: frontal test NBDL-data 



Bijiage 34C: verbeterde model 

corridor 8tandard deviation 
-. . . - . - corridor standard deviation 

NBDL-data for e.g.-o.c. 
verbeterde model 

Verbeterde model 

2 

1.5 

1 

0.5 

O 

-0.5 

-1 

-1.5 

Time (rns) 

RUN 3B: frontal test NBDL-data 



Bijlage 34D: verbeterde model 

\ 

2 

I .5 

1 

0.5 

O 

-0.5 

Verbeterde model 
...-... Corridor standard deviation 
-.....- Corridor standard deviation 
- NBDL4ata for c.g.-o.c. 
-_- Verbeterde model 

Neck rotation in (rad) 



Bijlage 34E: verbeterde model 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

0.25 

0.2 

O. 15 

o. 1 

0.05 

O 

-0.05 

-0.1 

Verbeterde model 

/ ----* 
FA _...e- ,-..- 

. . - -. -. corridor standard deviation 
-. . . . . - corridor standard deviation 

NBDL-data for c.9.-o.c. 
verbeterde model 

I I I I I I 1 
2 -0.15 -0.1 -0.05 O 0.05 0.1 O. 15 

Y-comp. displacement (m) I 
RUN 3B: frontal test NBDL-data 



Bijlage 35A: variatie van de TlT2-eulerparameters 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

100 

m 

60 

40 

U) 

O 

Variation of the TlT2-eulerparameters 

I I I I 1 
100 200 300 400 500 

Time (ms) 

original 

.. .. ... 

RUN 1: frontal test denq run1 



Bijlage 35B: variatie van de TlT2-eulerparameters 

DENG'S HEAD-NECK MODEL 

Variation of the TIT2-eulerparameters 

m 

400 

200 

O 

-uw) 

-400 I I I I 1 
100 ux) 300 400 500 

Time (ms) 

original Fl . . - . . - . 

RUN 1: frontal test denq run1 



Bijlage 36A: variatie van de eulerparameters van het hoofd 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Variation of the head-eulerparameters 

100 

80 

60 

40 

u) 

O I I I I I 
100 200 300 400 500 

Time (ms) 

RUN 1: frontal test denq run1 



Bijlage 36B: variatie van de eulerparameters van het hoofd 

DENG’S HEAD-NECK MODEL 

Variation of the head-eulerparameters 

original 
110% 

- . - . . - . 

I I I 1 I 
100 uw) 300 400 500 

Time (ms) 

RUN 1: frontal test dena run1 
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