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Samenvatting 

Deze opdracht maakt deel nit van het promotie-onderzoek "Meting van lichamelijke activiteit 
door registratie van liehaamsbeweging". Doel van dit promotie-onderzoek is het ontwikkelen 
van een praktisch en theoretiseh onderbouwde methode voor het meten van lichamelijke aetivi
teit bij de mens onder dagelijkse leefomstandigheden. Liehamelijke activiteit kan omsehreven 
worden als elke door skeletspieren geprodueeerde houding of beweging. Deze spieractiviteit 
resuiteert in metabool energieverbruik. Er is een verband aangetoond tnssen op het liehaam 
gemeten versnel1ingen en het metabool energieverbruik. 
In de onderhavige opdraeht zal een wezenlijke bijdrage geleverd worden aan de verklaring van 
dit verband. Daarom is getraeht meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen deze versnel1in
gen en het netto mechaniseh vermogen geleverd tijdens beweging. Dit meehaniseh vermogen 
is direct gerelateerd aan het metabool vermogen dat nodig is voor de uitgevoerde beweging. 
Om het geheel wat te vereenvoudigen wordt nitgegaan van het onderbeen. Dit onderbeen 
wordt gemodelleerd als een starre massaloze slinger met een puntmassa tel' grootte van de 
massa van het onderbeen aan het uiteinde. De beschouwingen die gemaakt worden zijn twee
dimensionaaL De relaties tussen netto geleverd vermogen en de (gesim1l1eerde) output van 
een versnellingsopnemer worden beschreven voor dit model, waarbij de kinematica van het 
onderbeen overeenkomt met de beweging van het onderbeen tijdens lopeno 
Er wordt ook een experiment uitgevoerd waarin de output van eell versnellingsopnemer op het 
onderbeen gemeten en gesimuleerd kan worden en waarbij de kinematica van het onderbeen 
volledig bekend is en opgelegd kan worden. Opnieuw wordt voor deze situatie het verband 
tussen deze versnellingen en het geleverde vermogen onderzocht. 
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Hoofdstuk 1 

Algemene inleiding 

Deze stageopdracht maakt deel uit van het promotieonderzoek "Meting van lichamelijke ac
tiviteit door registratie van lichaamsbeweging". Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een sa
menwerkingsverband tussen de Technische Universiteit Eindhoven, vakgroep Fundamentele 
Werktuigkunde, en de Rijksuniversiteit Limburg, vakgroep Humane Biologie. Het gaat hierbij 
om meting van lichamelijke activiteit onder dagelijkse leefomstandigheden. Met lichamelijke 
activiteit wordt elke door skeletspieren geproduceerde houding of beweging bedoeld. 
Tot op heden kon een maat voor deze activiteit maar op een manier valide bepaald worden, 
namelijk door middel van bepaling van het metabool energiegebruik, benodigd voor lichame
lijke activiteit. Er is echter behoefte aan een methode die de lichamelijke activiteit bepaalt op 
basis van mechanische parameters van de lichaamsbeweging. Vit vooronderzoek is gebleken 
dat het meten van de versnelling een veelbelovende techniek is [Meyer,1990). 
Tijdens een experiment, dat in het kader van dat vooronderzoek gedaan is, voerden elf man
nelijke proefpersonen zittende activiteitell uit en liepen op een lopende band, waarbij versnel
lingen op de Iage rug gemeten werden met een drie-assige versnellillgsopnemer [Bouten,1993). 
Er bleek een lineair verband te bestaan tussen de integraal van de absolute versnelling, waar
bij gelntegreerd werd over een tijdsperiode T, en het metabool vermogen, dat over dezelfde 
periode bepaald werd. Een theorie of model waannee een rechtstreeks verband kan worden 
gelegd tussen metabool vermogen en versnellingen, is niet voorhallden. Vandaar dat gekozen 
is voor bepaling van het verband via een andere weg, namelijk het netto mechanisch vermo
gen. Met netto mechanisch vermogen wordt het vermogen bedoeld dat moet worden geleverd 
door de spieren voor lichamelijke activiteit, verminderd met het vermogen dat geleverd wordt 
door de zwaartekracht, zonder rekening te houden met het feit dat spieren elkaar tegenwer
ken (antagonisten). Via het netto mechanisch vermogen kan het metabool vermogen bepaald 
worden. Dit verband is al meerdere malen onderzocht [Pierrynowsky,1980). Dan rest het 
bepalen en verifH~ren van het verband tussen de integraal van de absolute versnelling en het 
netto mechanisch vermogen. 
De opdracht voor deze stage betreft het onderzoeken van het verband tussen het netto me
chanisch vermogen en de integraal van de absolute versnelliug. De hiervoor beschreven drie
hoeksrelatie is samengevat in figuur 1.1. 
De precieze vraagstelling voor de stage kan als voIgt geformuleerd worden: Is er een verb and 
tussen het netto mechanisch vermogen en de gei'ntegreerde absolute versnelling, en zo ja, hoe 
ziet dat verband eruit? Het metabool vermogen blijft bij het theoretische gedeelte, waarin 
het model beschreven wordt, buiten beschouwing. Tijdens experimenten, waarmee getracht 
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Figuur 1.1: Driehoeksrelatie tussen het metabool vermogen, het net to meehaniseh vermogen 
en de integraal van de absolute versnellingen. 

wordt het model te valideren, zal het metabool vermogen eehter weI gemeten worden. 
Bij het onderzoeken van dat verband is uitgegaan van aIleen het onderbeen, waarmee een 
beweging wordt uitgevoerd, die de onderbeenbeweging tijdens lop en benadert. De reden dat 
voor het onderbeen is gekozen heeft enerzijds te maken met betrouwbaarheid, en anderzijds 
met eomplexiteit. Ret onderbeen is een uiteinde van het liehaam, waardoor sleehts op het 
proximale gedeelte van het onderbeen spierkraeht wordt uitgeoefend. Op het distale gedeelte 
van het onderbeen werken aIleen normaalkraehten die door het loopoppervlak op de voet 
worden uitgeoefend. Deze normaalkraehten spelen geen rol, noeh bij de bepaling van de 
versnellingen, noeh bij de bepaling van het netto meehaniseh vermogen. Een ander voordeel 
is dat het onderbeen bij lopen een bekende, periodieke beweging uitvoert. Ret onderbeen 
moet namelijk de beweging van de knie volgen. Zou daarentegen het hele lichaam beschouwd 
worden, dan zou Of van elk segment apart het vermogen bepaald moeten worden, wat vrij 
ingewikkeld is, Of het vermogen van het zwaartepunt van het hele liehaam zou bepaald moeten 
worden, wat niet-betrouwbare result at en oplevert. 
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat de loopbeweging van bet onderbeen wordt gemodeIleerd 
met behulp van een slinger met een puntmassa die slingert in het sagitale vlak. Ret betreft 
hier dus een 2-dimensionale beschouwing. 



Hoofdstuk 2 

Analyse loopbeweging 

Zoals al vermeld, is de beweging van het onderbeen tijdens lopen te modelleren met een slin
gerbeweging ten opzichte van de knie met daarop gesuperponeerd een translerende beweging 
van de knie in horizontale richting. Hoe dat in z'n werk gaat zal in dit hoofdstuk uitgelegd 
worden. Alvorens te beginnen met de analyse zullen eerst wat definities gegeven worden van 
tennen die anders tot misinterpretaties kunnen leiden (ziefiguur 2.1). 

• Heel strike (engels): het tijdstip waarop de hiel bij het neerkomen van de voet de grond 
raakt. 

• Toe off (engels): het tijdstip waarop de tenen de grond verlaten bij de afzet. 

• Stap: Een stap begint bij right (left) heel strike en eindigt bij left (right) heel strike. 

• Stapgrootte: de afstand die afgelegd wordt als een stap gemaakt wordt. 

• Loopcyclus: een loopcyclus wordt doorlopen als twee achtereenvolgende stappen ge
maakt worden. 

• Cycluslengte: de afstand die afgelegd wordt hij het doorlopen van een loopcyclus. 

• Stapfrequentie n : dit is het aantal stappen per minuut. 

De afbeelding in :figuur 2.2 wordt een stick-diagram genoemd, en wordt verkregen door op 
elk gewricht een lampje te plaatsen. Ais een bepaalde beweging wordt uitgevoerd, en met 
een frequentie van 50 Hertz foto's worden genomen, worden bij elke stand van het lichaam 
de posities van de gewrichten vastgelegd, doordat de lampjes lichtpunten achterlaten op het 
fotopapier. Door de punten van elke stand afzollderlijk met elkaar te verbinden, wordt het 
stick-diagram verkregen. 
Het in :figuur 2.2 aangeduide lijnstuk stelt het onderbeen vom. Er wordt bij deze analyse 
van uitgegaan dat het been aIleen in het sagittale vlak beweegt. Dit houdt dus in dat de 
beweging 2-dimensionaal beschouwd wordt. Ais lijnstuk AB nader bekeken wordt, kan op
gemerkt worden dat het een slingerende beweging uitvoert, waarbij de uitwijking naar voren 
kleiner is dan die naar achteren. De slingerbeweging zal beschreven worden door de hoek i.p, 

die gedefinieerd is in figuur 2.3. Dam'in is 11et lijnstuk AB nog eens "tfgebeeld, waarbij het 
lijnstuk nu vanuit punt A bekeken wordt (Dus meebewegend met de knie). Dit wordt gedaan 
omdat op deze manier aIleen de hoek if onder de Ioep wordt genomen. 
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Figuur 2.1: In deze figuur staan de volgende begrippen uitgebeeld: Heel strike, toe off, stap, 
loopcyclus, stapgrootte en cycluslengte [Uit: Human Walking; Inman, V.T., 1981]. 
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Figuur 2.2: Stickdiagram van de heup tot de voet waarbij lijnstuk het onderbeen voorstelt 
[Uit: The Biomechanics and Motor control of Human Gait; Winter, D.A., 1991]. 

Opgemerkt kan worden dat de slingerbeweging een functie is van de tijd. i.pv is de maximale 
waarde van i.p bij slingering naar voren (Le. in de looprichting) en tpa de maximale waarde van 
tp bij slingering naar achteren (Le. tegengesteld aan de looprichting)( zie figuur 2.3). am de 
beweging van de slinger vast te leggen wordt, zoals reeds vermeld, de hoek tp voorgeschreven. 
Dit gebeurt met de volgende vergelijking: 

(2.1 ) 

3.00 
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v 

Figuur 2.3: Lijnstuk stelt het onderbeen VOOL In deze figuur wordt de beweging van het 
onderbeen bekeken vanuit punt A, zodat aileen een slingerbeweging van punt B overblijft. 

met: 
<pgem 

<Pampl 
Wn 

t(yV + <Pa) 
2"(<Pv - <Pet) 

=Wo 

a = arccos( 'PO-'Pgem ) 
'Pampl 

<Po <p( t = 0) 

-7 gemiddelde waarde van <P 
-4 amplitude 
-4 hoekfrequentie 
-+ faseverschil 

-+ 1.litwijking op t = 0 

Wn wordt gelijk gesteld aan Woo Wat Wo voorstelt zal verderop in dit hoofdstuk besproken 
worden. Uit vergelijking 2.1 kunnen <p(t) en ~(t) bepaald worden: 

<p(t) = -<pampIWn sin(wnt + a) 

if>(t) = -yam1)IW~ cos(wnt + a) 

(2.2) 

(2.3) 

Vervolgens zullen de snelheid van het punt A in de x-richting (zie figuur 2.3), en in de y
richting bekeken worden, vanaf nu per definitie respectievelijk :tACt) en ifA(t) genoemd: 

:tACt) 
ifA(t) 

XA(t)ex 

ilA(t)ey 

De vaste basis (ex, ey ) staat in figuur 2.3 gedefinieerd. 

(2.4) 

(2.5) 

Begonnen wordt met het voorschrijven van fACt). Daartoe moet bepaald worden. Hierbij 
wordt figuur 2.4 gebruikt. 
Doordat met een frequentie van 50 Hertz roto's gemaakt worden van de gewrichten met lamp
jes, worden de banen van de verschillende gewrichten zichtbaar. Beschouwd wordt de baan 
die gemaakt wordt door de knie. Hieruit kan opgemaakt worden dat de snelheid van XA(t) 
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Figuur 2.4: Deze foto is verkregen op de manier zoals besclueven bij figuur 2.2 [Uit: Human 
Walking; Inman, V.T., 1981]. 

niet constant is. Naarmate namelijk de snelheid van de knie lager is, liggen de lichtpuntjes 
dichter bij elkaar. Bij hogere snelheden daarentegell liggen de pUlltjes verder uit elkaar. Bij 
benadering kan de snelheid in de x-richting beschreven worden door een sinus-beweging, die 
altijd positief is, omdat de beweging van de kllie bij lopen altijd voorwaarts (Le. in de loop
richting) gericht is. Dit kan als voIgt voorgesteld worden: 

Figuur 2.5: De snelheid van de knie in de x-riehting bij lopen zoals die beschreven wordt door 
het model. 
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De vergelijking die deze sinus-beweging beschrijft is: 

met: 

Voor Vo geldt: 

XA(t) = Va + csin(wa t ) 

Vo = gemiddelde loopsnelheid [m/s] 

c = amplitude van XA [m/s] 

Wo = hoekfrequentie, afhankelijk van <p1) en <pu [1/ s] 

·n 
Va = -';;;"';;;'---c---

11 

(2.6) 

(2.7) 

Een verhoging van de loopsnelheid, dus een verhoging van Vo kan op clrie manieren verkregen 
worden. Ten eerste door vergroting van de sta,pgrootte en gelijk houden van de stapfrequentie 
n, ten tweede door vergroting van de stapfrequentie en gelijk houclen van de stapgrootte en 
ten derde door vergroting van zowel de stapfrequentie als de stapgrootte [Inman, et aL,1981]. 
In het model wordt aangenomen dat de stapgrootte constant is. Dit houdt in dat Va aIleen 
een functie van de stapfrequentie n is. 
In formule 2.7 is de stapgrootte gelijk aan de halve cycluslengte (zie figuur 2.1). De stapgrootte 
wordt gedefinieerd als: 

(2.8) 

waarin lkv de afstand van de knie tot de vIoer voorstelt. Ook Wo is een functie van de 
stapfrequentie n. Als de slinger uit figuur 2.3 een loopcyclus doorlopen heeft (een keer heen 
en weer slingeren), is het aantal radialen dat afgelegd is gelijk aan: 

(2.9) 

Het aantal keer per minuut dat een loopcyclus doorlopen wmdt is n/2. In een loopcyclus 
worden immers twee stappen gezet. Hieruit kan samen met betrekking 2.9 een vergelijking 
voor Wo bepaald worden: 

(2.10) 

De dimensie van Wo en n zijn respectievelijk [rad/s] en [l/minJ. 
Zoals al eerder vermeld zijn Wn en Wo gelijk aan elkaar (zie vergelijking 2.1). De reden hiervoor 
is dat fACt) en <pet) in fase moeten bewegen. Bij elke hoek <pet) hoort namelijk een bepaalde 
(steeds dezelfde) £ A (t). 
Invullen van (2.8) en (2.10) in (2.7) levert de vergelijking VOOl' Vo: 

2 ·lkv· Wo' (sin('Pv) - sin(<Pa)) 
Va = 

(<Pv - <Po) 
(2.11) 

De amplitude c (zie vergelijking 2.6) komt, is ook afhankelijk van de stapfrequentie n. Helaas 
is de afhankelijkheid niet zo eenvoudig en duidelijk als het geval is bij vo. Vandaar dat 
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de formulering van deze afhankeIijkheid empirisch bepaaid is, met behulp van een regressie
analyse [Chatfield,1983] (zie bijlage M). Gegevens die gebruikt zijn voor het uitvoeren van 
de analyse zijn afkomstig uit [Winter, et al.,1974]. Het uiteindelijke resultaat is de volgende 
vergelijking: 

C = ---''-----::.. 
3,327 

(2.12) 

Nu £A uit vergelijking 2.5 bekend is, moet ffA uit vergelijking 2.511og bepaald worden. Daartoe 
moet een waarde gevonden worden va or YA. De snelheid in de y-richting varieert rond 0, net 
als de verplaatsing (zie figuur 2.6). 

Heel 
contact 

0' 

5 

o 

Toe
off 

Heel 
contact 

I 

Figuur 2.6: De baan die de knie beschrijft, bepaald door middel van foto-opnamen met behuip 
van een lichtbron bevestigd op het kniegewricht lUit: Human Walking; Inman, V.T., 1981]. 

Deze beweging is niet te beschrijven met een eenvoudige harmonische functie. Gezien de 
kleine uitwijking van A in de y-richting wordt er vanuit gegaan dat beweging in die richting 
van ondergeschikt belang is voor de beschrijving van de beweging van het onderbeen. Hieruit 
voIgt dat: 

YA(t) = 0 

Samenvattend kan voor de snelheidsvergelijkingen va.n punt A gezegd worden: 

£A(t) = xA(t)ex met XA(t) = Vo + csin(wot) 

YA(t) = YA(t)ey met YA(t) = ° 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 



Hoofdstuk 3 

Modelvorming 

3.1 Versnelling van zwaartepunt 11'1, 

Bij de modelvorming wordt niet uitgegaan van het gehele lichaa.m, omdat dit, zoals al ge
zegd, Of geen betrouwbare resultaten oplevert (uitgaande van het zwaartepunt van het gehele 
lichaam) Of ingewikkeld wordt (uitgaande van de zwaartepunten van de lichaamssegmenten 
afzonderlijk). Ret onderbeen daarentegen is een Hchaamssegment dat vrij eenvoudig te mo
delleren is, en waarover veel gepubliceerd als het gaat om de beweging die het onderbeen 
uitvoert tijdens het lopeno 
Bij de modelvorming wordt uitgegaan van een 2-dimensionale beschollwing, waarbij het on
derbeen vervangen wordt door een starre slinger, die massaloos is. Aan het einde van de 
slinger hangt een puntmassa, die het zwaartepunt van het onderbeen voorstelt (zie figuur 
3.1). 
Omdat de beweging bekend is, <p( t) en i.4 zijn voorgeschreven in het vorige hoofdstuk, is er 
sprake van een invers dynamische analyse. 
De versnelling van het in figuur 3.1 aangegeven zwaartepunt m moet nu bepaald worden. 
Uitgaande van de (exJy)-basis worden daartoe eeTst de positievectoren van zowel punt A als 
zwaartepunt m bepaald. 
(N .B.: om de vergelijkingen overzichtelijk te houden is het functiesymbool (t) weggelaten. Zo 
worden <pet) = <p, XA(t) = XA en YA(t) = YA. Dit geldt natuurlijk ook voor hun tijdsafgeleiden.) 
Voor de positievector van A ten opzichte van 0 geldt: 

(3.1 ) 

(3.2) 

YA en ziju afgeleiden worden, zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2, van ondergeschikt belang 
geacht, en zullen in de vergelijkingen die volgen weggelaten worden. Voor de positievector 
van m ten opzichte van 0 geldt: 

if x A + I sine 'P)ffx I cos( <p )ey 

1 cos( <p ley (3.3) 

Waarbi~ l d~. afstand is van A tot het zwaartepunt m (zie figuur 3.1). Uit vergelijking 3.3 
volgen if en if: 

13 
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Figuur 3.1: Ret onderbeen wordt gemodelleerd als een slinger die slingert en zich voortbeweegt 
in het sagittale vlak. 

if xAex + Itpcos(y)ex + lcpsin(y)ey (3.4) 

if = XAe:x + l<pcos(<p)ex ltp2 sin(<p)e:x + l<psin(y)ey + lcp2 cos(y)ey (3.5) 

Voor de snelheid van het punt A geldt (vergelijking 2.6,2.13 en 3.1): 

Vo + csin(wot) 

Vaor de versnelling van het punt A kan da.n geschreven worden: 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

waarin Wo, Vo en c bekende voorgeschreven positieve constanten zijn. (zie vergelijking 2.10, 
2.11 en 2.12) 
Aan de hand van (3.8) kan (3.5) herschreven worden. 
Gedefinieerd wordt: 
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waarin ax en ay het volgende voorstellen: 

ax cWocos(wot) + l<l>cos(y) -1<jl2sin(y) 

ay l<l> sine ip) + 1<jl2 cos( y) 

if stelt de werkelijke versnelling van m voor. Een op puntmassa m bevestigde versnellings
opnemer met meetrichting iii (Iiiil 1) zal, behalve de component ii· iii van de werkelijke 
versnelling ii in de richting van iii ook de component fj·m, van de gravitatieversnelling fj = -gey 

meten. 
Hoe moet de door deze opnemer gemeten versnelling gelnterpreteerd worden in termen van 
werkeIijke versnelling en gravitatieversnelling? Voor de uitwerking daarvan wordt gebruik 
gemaakt van de lichaamsgebonden vectorba.sis (ell e2), zoals aangegeven in figuur 3.l. 
VoIgt nu een afleiding van de uitdrukkingen voor de gemeten scalaire versnelling in relatie tot 
de orientatie van de meetrichting iii ten opzichte van de lichaamsgebonden basis (el' e2). 
De ori(~ntatie van (eI, e2) ten opzichte van (lx, ey ) wordt beschreven met behulp van de rota
tiematrix R volgens 

en dus geldt: 

met 

[ 1 [ 1 

R = [ cos( ip) sine ip) 1 
- sine y) cos( ip) 

Voor de werkelijke versnelling geldt: 

hieruit blijkt dat 

undel'wavea' = R !!; 

met 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

In figuur 3.2 is de meetrichting van de versnellingsopnemer gedefinieerd ten opzichte van de 
( eI, e2)-basis. 
Vool' de gemeten versneUing geldt: 

Clgemeten = (ii + fj) . iii (3.17) 
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IXl 

4~-""'--""~---

Figuur 3.2: 0 is de hoek tussen el en iii. 

waarbij 

- - T [ ex ]_ IT [ e} ] g-g -g-
- - e2 

(3.18) 

en 

~' = ~ met ~ [~g] (3.19) 

en 

IT [ el ] I _ [ COs( fJ) ] m _ met m - . (0·) 
... e2 ... SIn 

(3.20) 

zodat 

(-+ -) -T (' ')T [el] [- -] I (' ')T I agemeten = a g. m = !! + ~ . e} e2 11..1 = !! + ~ rJ} (3.21 ) 

agemeten (R {! + R ~frJ}1 (R({! + ~)fTJ:/ = ({! + ~lRT rJ}' (3.22) 

dus 

ax T I 

[ ]

T 

agemeten = ay 9 R rJ} (3.23) 

Invullen van de vergelijkingen 3.10,3.13 en 3.20 in vergelijking :3.1 levert: 

agemeten = (cos(cp) cos(o) - sin(cp) sin(O»ax + (sin(cp) cos(o) + cos(cp) sin(O)(ay - g) (3.24) 

Na vereenvoudiging wordt de uiteindelijke formule voor agemeten: 

agemeten = cos( <p + O)ax + sine cp + 0)( ay - g) (3.25) 

De gemeten versnelling met de versnellingsopnemer in positieve meetrichting langs el (0 = 0) 
is dan: 

agemeten cost cp )ax + Sil1 (cp)( (ty g) 

= CWo cost wot) cost cp) + icp - 9 sine cp) 

(3.26) 

(3.27) 
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En de gemeten versnelling met de versnellingsopnemer in positieve meetrichting langs €z 
(0 =~) wordt: 

agemeten -sin(<p)ax+cos(<p)(ay g) 

-CWo cos(wot) sine <p) + 1<j:l2 9 cos(<p) 

3.2 Het aan het systeem toegevoerde vermogen 

(3.28) 

(3.29) 

Ret totale mechanische vermogen dat aan het systeem moet worden toegevoerd om het sys
teem de voorgeschreven beweging te laten uitvoeren wordt bepaald door middel van vergelij
king 3.30. 

P Thin 

Waarbij Tkin de kinetische energie voorstelt: 

Tkin wordt dan: 

1 __ 
-mq· q 
2 

(3.30) 

(3.31 ) 

Tkin mif· if (3.32) 

m( ('00 + c sine wot) ) CWo cos( wot) + lcwo<j:l cos( woi) cos( <p) + vol~ cos( <p) 

+cl~sin(woi) cos( <p) + l2<j:l~ l<j:l2vo sin <p - l<j:l2c sin(wot) sine <p) (3.33) 

Waarbij <p bekend is uit vergelijking 2.1, <j:l uit (2.4) en ~ uit (2.5). 
Ret totale mechanische vermogen P kan worden opgesplitst in het vermogen PG, geleverd 
door de zwaartekracht (bepaald door het gewicht), en het vermogen PF, geleverd door aile 
overige krachten die op het systeem werken. 

(3.34) 

PG = mg· if mglr.psin <p (3.35) 

PF wordt het "netto mechanisch vermogen" genoernd. Pis het totale mechanische vermogen 
zoals genoemd in vergelijking 3.30. Uit vergelijking 3.34 voIgt dan na invullen van vergelijking 
3.30, 3.33 en 3.35: 

. . 
PF Tkin - mg· if 

= mq· q mg· if 

m((vo + csin(wot))cwo cos{wot) + lcwor.pcos(wot) cos(<p) + vol$cos(<p) + 

+cl$ sine wot) cos( <p) + 12 <j:l~ - 12 <p2vo sin (<p) - 1r.p2 c sine Wo t) sine <p) + 

+gl<j:l sine <p)) (3.36) 

In woorden geeft vergelijking 3.36 een betrekking voor het netto mechallisch vermogen dat 
gelijk is aan het totaal toegevoerde vermogen, verminderd met het vermogen dat geleverd 
wordt door de zwaartekracht. 



Hoofdstuk 4 

N umerieke analyse van de theorie 

4.1 Wat numeriek te analyseren? 

Met behulp van Matlab wordt een analyse uitgevoerd. Uit deze analyse moeten uiteindelijk 
grafieken volgen, waaruit het verband tussen het tijdsgemiddeld netto mechanisch vermogen 
(PF) en de integraal van de absolute versnelling (al,2) voIgt. Zowel CLl,2 als zijn een functie 
van loopfrequentie n. Daardoor kunnen a1,2(n) en PF( n) tegen elkaar uitgezet worden, met 
n als lopende variabele. In tabe1 4.1 staan 12 verschillende varianten van al,2' De reden 
dat er zoveel variant en bekeken worden is dat gezocht wordt naar een vergelijking die het 
verband tussen al,2 en PF zo eenvoudig rnogelijk beschrijft. Om deze reden wordt een aantal 
verschillende bewerkingen geprobeerd. N atuurlijk zijn de verschillende berekeningen van al,2 

zoals aangegeven in tabel 4.1 niet helernaal uit de lucht komen vallen. Een en ander zal 
hieronder verduidelijkt worden. 
Ten eerste het gebruik van (algem;a2gem) enerzijds, en (al;a2) anderzijds. De componenten 
van agemeten in de el- en de e2-richting worden vanaf nu per definitie respectievelijk algem en 
a2gem genoemd. De vergelijkingen 3.27 en 3.29 worden dan: 

algem = CWo COS(Wot) cos( y) + lif - g sin( y) (4.1) 

a2gem= -cwocos(wot)sin(y)+l(p-gcos(y) (4.2) 

Om de invloed van de g-component te bepalen worden ook a1 en a2 van de werkelijke ver
snelling ii (zie vergelijking 3.14) gebruikt om al,2 te bepalen. Uit vergelijking 3.1 kunnen al 

en a2 bepaald worden: 

al= cwocos(wot)cos(y)+lif (4.3) 

a2 = -CWo cos(wot) sin(y) + lij;2 (4.4) 

18 
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tabe14.1 

algem en a2gem al en az 
weI g-eomponent geen g-component 

T T 
sample-tijd al,2 = J(lalgeml + lazgemi)dt ( 4.5) al,2 == JlIall + lazl)dt (4.8) 

0 0 
T T 

T = 10 al,2 = J lalgem + azgemldt (4.6) al,2 = J lal + azldt ( 4.9) 
0 0 
T T 

al,2 = J valgem2 + azgem2dt (4.7) al,2 = J Jal
2 + az2dt (4.10) 

0 0 
T T 

sample-tijd al,Z = jr J(lalgeml + lazgeml)dt (4.11) aU = jr J(ICLII + ICL21)dt (4.14) 
0 0 
T T 

1 trillingstijd al,Z = ~ J lalgern + azgernlclt ( 4.12) al,Z ~ f lal + azldt (4.15) 
0 0 
T T 

T = 2('Pv-'P,,} al,2 = ~ J Valgem2 + CL2gemZdt (4.13) al,2 ~ J Va12 + az2dt (4.16) w 
0 0 

Ten tweede is in tabel 4.1 te zien dat de integrand altijd positief is. De reden hiervoor is dat 
voor een versnelling, zowel in positieve als in nega.tieve riebting, altijd vermogen geleverd moet 
worden. Er zijn drie versehillende methoden gebruikt om de integrand positief te maken, en 
weI: 

lal(gem)I + la2(gem)1 

lal(gem) + a(Zgem) I 

V al(gem)2 + a2(gem)2 

(4.17) 

( 4.18) 

( 4.19) 

Ten derde is te zien dat twee verschillende sample-tijden zijn gebruikt. De sample-tijd met 
seeonden is gekozen omdat dit tijdsinterval overeen komt met de tijdsduur van het 

experiment. Om experiment en theorie goed te kUllllell vergelijkell is dit natuurlijk noodza
kelijk. 

sample-tijd die de lengte heeft van een trillingstijd is gekozen omdat op deze manier lliet 
halverwege een trilling het rekenproees wordt afgebroken. Een nadeel is dan weI dat, door een 
versehil in trillingstijd, over een versehillend tijdsinterval gelntegreerd wordt. De trillingstijd 
is namelijk ook een funetie van n. Een versehi! in lengte van het tijdsinterval leidt tot niet 
vergelijkbare resultaten. De term + (vergelijking 4.7 tim 4.9 en 4.10 tim 4.12) normeert het 
tijdsintervaI, waardoor de lengte van het tijdsinterval onafhandelijk wordt van de trillingstijd. 
De result at en kunnen nu weI worden vergeleken. 
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tabe14.2 
Pp 
(Tijdsgemiddeld netto mechanisch 
vermogen 

sample-tijd 
T 

T=10 (s) Pp = f J IPp!dt ( 4.20) 
a 

sample-tijd 

T= 2('Pv-'Pa) 
T 

Pp f J !Pp!dt (4.21 ) w a 
(1 trillingstijd) 

De loopgrequentie voor normaallopen (de beweging die bekeken wordt) ligt tussen n=82 en 
n=115 [Winter, et al.,1974]. Pp en au worden bepaald voor n 87; 87,5; 93; 98,5; 104; 
109,5; en 115 stappen per minuut. 
In tabe14.3 staat welke vergelijkingen uit tabe14.1uitgezet wordeu tegeu welke vergelijkingen 
uit tabel 4.2. In bijlage F1 staan de bijbehorende grafieken. 
In bijlage F2 staan dezelfde grafieken als in bijlage F1, met als enige verschil dat bij het 
bepalen van al,2 en Pp de snelheid in punt A (XA, zie figuur 3.1) gelijk aan 0 is. De reden 
hiervoor is dat dit bij het experiment ook het geval is. Die knie hangt dan namelijk stil, terwijl 
het onderbeen slingert. De opstelling van het experiment zal uitgebreid worden behandeld in 
hoofdstuk 5. Het feit dat XA gelijk aan 0 houdt in dat Va en c gelijk zijn aan 0 (vergelijking 
2.6) 
In tabel 4.3 staat nog eens uitgelegd welke grafieken waar in bijlagen F1 en F2 staan. De 
indeling van de cellen in de tabel komt overeen met de indeling van de grafieken in de bijlagen 
F1 en F2. 

tabe14.3 
Zie bijlage Flj Va en c, zoals bepaald in vergelijkingen 2.11 en 2.12 
Indeling (4.1), (4.2) en (4.3) (4.4), (4.5) en (4.6) 

uitgezet tegen (4.20) uitgezet tegen (4.20) 
grafieken (4.7), (4.8) en (4.9) (4.10), (4.11) en (4.12) 

uitgezet tegen (4.21) I uitgezet tegen (4.21) 
Zie bijlage F2; Va = c = 0 
Indeling (4.1), (4.2) en (4.3) (4.4), (4.5) en (4.6) 

uitgezet tegen (4.20) uitgezet tegen (4.20) 
grafieken (4.7), (4.8) en (4.9) (4.10), (4.11) en (4.12) 

uitgezet tegen (4.21) uitgezet tegen (4.21) 

4.2 Regressie-analyse 

Om wat meer over de correlatie tussen Pp en al,2 te kunnen zeggen wordt de correlatiecoeffi
cient bepaald van aIle grafieken. De correlatiecoefficient is een numerieke waarde die aangeeft 
in welke mate random variabelen lineair met ellwar samenhangen. Wanneer de correlatieco
efficient gelijk aan + 1 is, liggen al1e punt en op een lineaire lijn met een positieve richtingsco
efficient. Is hij -1, da.n liggen al1e punten op een lineaire lijn met negatieve richtingscoeffi-
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cient. Als de correlatiecoefficient klein is kan geconcludeerd worden dat er weinig of geen 
correlatie is tussen de variabelen. Voor meer informatie over correlatie wordt verwezen naar 
[Chatfield,1983]. In bijlage F zijn bij aIle grafieken de correlatiecoefficient vermeld. 

4.3 Conclusie en discussie 

In de discussie worden de grafieken van het theoretische gedeelte besproken. De grafieken zijn 
te vi~den in bijlage F. In deze bijlage zijn grafieken opgenomen met i; A i= 0 (bijlage F1) en 
met XA = 0 (bijlage Fl), met bijbehorende correiatiecoefficienten. Aangezien de tendenzen 
van de grafieken in bijlage Fl en F2 hetzelfde zijn, geldt het onderstaande voor zowel de 
grafieken in bijlage Fl als voor de grafieken in bijlage 
Allereerst wordt gekeken naar de invloed van de g-component. De g-component wordt alleen 
geelimineerd uit al,Z' (Niet uit PF, omdat per defmitie het verband gezocht wordt met het 
netto mechanische vermogen. Als de g-component uit PF geelimineerd zou worden, dan 
zouden we nlet meer met het netto-mechallisch vermogen te maken hebben, maar met het 
totale mechanisch vermogen P). Duidelijk is te zien dat die invloed op de richtingscoeffident 
van de grafieken vrij groot is. In de grafieken zonder g-component is de rechtingscoeffident 
duidelijk kleiner. Ook is een duidelijke invloed van de g-component op de correlatiecoeffident 
waar te nemen. De absolute correlatiecoefficient is bij alle grafieken zonder g-component 
groter dan de grafieken met g-component. De g-component heeft dus een negatieve invloed 
op de lineaire correlatie van PF en al 2. 
Ten tweede wordt gekeken naar de invloed van de term t. De invlaed hiervan kamt tot uiting 
in de correlatie. Uit bijlage F blljkt da,t het gebruik van de term + voar de integraal, een 
positieve invloed heeft op de correlatiecoefficient. Deze invloed kan te maken hebben maken 
hebben met het feit dat de grafieken die genormeerd zijn, over een karter interval gerntegreerd 
worden. (namelijk T=trillingstijd). Waarschijnlijk is de sta.ndaarddeviatie afhankelijk van de 
lengte van het integratie interval. Dat verklaart dan meteen de verschillende correlatieco
efficient en van de grafieken uit vergelijkingen die weI en niet vermenigvuldigd zijn met +. 
Ais derde worden de verschillende bewerkillgen onder de loep genomen. De bewerkingen zijn 
(zoals genoemd hoofdstuk 4): 

aa = lal(gem)1 + I aZ(gem) I 
ab = lal(gem) + a2(gem)I 

ae = jal(gem)2 + a2(gem)z 

Per grafiek zijn de drie correlatiecoefficienten met elkaar vergeleken. Bewerking ac en ab 
blijken de beste lineaire correlatie te geven. Het is enigzins onverwacht dat bewerking ab 
zo hoog eindigt. Hierbij gaan namelijk de oarsprankelijke signalen al(gem) en a2(gem) verlo
ren, doordat de twee signalen eenvoudig bij elkaar worden opgeteld zonder eerst absoluut 
gemaakt te worden. (Een negatieve al(gem) kan opgeheven worden door een positieve (L2(gem) 
en omgekeerd). 
N a de voorgaande canclusies en constateringen kan geconcludeerd worden dat het meest 
lineaire verband verkregen wordt met de volgende vergelijkingen voor PF en al,2: 

T 

~ J IPFldt (4.21 ) 
o 
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T 
al,2= ~Jlal+a2Idt (4.11) 

o 
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De beste vergelijkingen van P p en au met g-component (als de versnellingscomponenten 
bepaald worden met een versllellingsopnemer) zijn: 

T 
Pp= ~ J IPpldt (4.21 ) 

0 

T 

al,2 = ~ f lalgem + a2geml dt (4.8) 
0 

Bij vergelijking 4.8 en 4.21 dient weI opgemerkt te worden dat het gaat om een omgekeerd 
evenredig verband. 



Hoofdstuk 5 

Proefopzet 

5.1 Doelstelling experiment 

5.1.1 Gewenste resultaten 

Zoals reeds opgemerkt in de algemene inleiding is het doel van het onderzoek: "Het meten 
van lichamelijke activiteit door registratie van lichaamsbeweging". Er is ook al opgemerkt dat 
dit onderzoek beperkt is tot lopen. Loopsnelheden liggen hierbij tussen 3,2 en 4,7 km/uur. 
De gegevens over dit loopproces zijn bekend. \Ve gaan een experiment uitvoeren dat een 
simulatie is van dit loopproces. Er is hierbij gekozen voor een experiment waarbij een har
monische beweging met het onderbeen wordt uitgevoerd. De beweging van dit onderbeen is 
al uitvoerig beschreven in het eerste gecleelte van clit verslag. Experiment en theorie moeten 
wat deze harmonische beweging betreft zo goed mogelijk op elkaar aans\uiten. Hierbij moet 
weI rekening worden gehouden met bepaalde eisen waaraan het experiment moet voldoen. 
Onder deze eisen vallen: 

• beweging onderbeen tijdens experiment moet lijken op beweging onderbeen tijdens lopen 

• beweging moet perodiek zijn om een nader te definieren evenwichtsstand 

• beweging moet goed te controleren Zijll door de proefpersoon en moet bovendien her
haalbaar zijn 

• ext erne invloeden moeten gemillimaliseerd worden 

• gegevens over het loopproces moeten bekend zijn [Winter, et a1.,1974] 

De hiervoor genoemde eisen zuIlen in het hiernavolgende verduidelijkt worden. 
De beweging moet periodiek zijn, omdat tijdens lopen ook een dergelijke beweging optreedt. 
Het been slingert immers om een bepaalde evenwichtsstand. Het periodieke karakter van de 
beweging blijkt uit het steeds herhalen van de beweging na iedere stapcyclus. Een defini
tie van de stapcyclus is a1 gegeven in hoofdstu k 2. De hiervoor vermelde evenwichtsstand 
blijkt tijdens lop en met lage snelheid op ongeveer -100 [Kooprnan,1989] ten opzichte van 
de verticaal te liggen, waarbij de positieve hoek tegen de klok in is gedefinieerd. Bovendien 
vindt de beweging, zoals a1 vermeId, plaats in het sagittale vlak. Tijdens het experiment is 
het niet gemakkelijk om een soortgelijke evenwichtsstand te hanteren. De theorie kan echter 
eel1voudig aangepast worden aan het experiment. Tijdens dit experiment is het echter weI 

23 
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van belang dat de proefpersoon goede controle heeft over de met het been uitgevoerde slin
gering. Het periodieke karakter is immers van belang omdat het model dan gemakkelijker in 
overstemming kan worden gebracht met lopeno Dit komt neer op goede controle over hoek en 
hoeksnelheid tijdens slingeren. Dit zou lllen kunnen doen door respectievelijk aanslagen in te 
bouwen en een metronoom een bepaald bewegingstempo te laten opleggen. 
Men moet tijdens het experiment welletten op het feit dat met het onderbeen aIleen een loop
cyclus gesimuleerd moet worden. Het moet ook een simulatie worden waarbij het onderbeen 
als het ware losgekoppeld kan worden van de rest van het lichaalll. Er wordt gekozen voor 
een zittende uitvoering van het experiment omdat dan beter dan bij 100pband experimenten 
het door het onderbeen geleverde netto vermogen bepaald kan worden. 
Het is ook in het belang van het experiment om de ext erne invloeden tijdens uitvoering zo 
klein mogelijk te houden. Er kunnen dan immers tijdens het experiment situaties optreden 
die niet te vangen zijn in het theoretisch model. Helemaal uitvlakken van deze invloeden is 
eehter niet mogelijk. 
Om een zo goed mogelijke benadering van het lopen te hebben, moeten snelheids- en ver
snellingscomponenten in het sagittale vlak bekend zijn. Aan de hand van deze waarden kan 
een richtlijn voor het experiment worden bepaald. Dit alles ook in het kader van een zo goed 
mogelijke benadering van lopeno 
De combinatie van al deze eisen neigt in de rieMing van een zittende uitvoering van een slin
gering van het onderbeen. De eenvoud van dit experiment is bovendien groot. Daarnaast is 
er ook sprake van een goed te eontroleren beweging. Dit alles resulteert in het gebruik van 
de Cybex II (paragraaf 5.2.1) 

5.1.2 Beperkingen experiment 

Aan het einde van de vorige paragraaf is besloten over te gaan op een experiment op de 
Cybex II. Dit is een twee-kanalige isokinetische dynamometer, die hoeksnelheid en koppel 
tijdens beweging met het been registreert. Dit koppel is een gevolg van een reactiekracht die 
optreedt bij het op het constante hoeksnelheid houden van de beweging. Deze reaetiekraeht 
treedt echter niet op tijdens wandelen en maet daarom tijdens simulatie niet opgewekt worden. 
Bovendien krijgen we een vertekend beeld van de optredende versnellingen. Deze reaetiekraeht 
kan worden verhinderd door een zodanige hoeksnelheid in te stellen, die nooit bereikt kan 
worden tijdens de zwaaifase van het been. Er word t dan niet isokinetiseh gellleten omdat 
de ingestelde hoeksnelheid groter is dan de hoeksnelheid van beweging. Met behulp van de 
dynamica van het onderbeen kunnen we alsnog de gewenste groothedell berekenen; hierop 
wordt later teruggekomen (para.graaf 6.1.1). Toch wordt oak een experiment met constante 
hoeksnelheid uitgevoerd om het verband tussen vermogen en absolute versnellillgen voor deze 
situatie te bekijken. Dat experiment heeft eehter geen waarde voor het eerder vermelde 
promotie-onderzoek, omdat we niet llleer met een op lop en lijkende situatie te maken hebben. 
In het vervolg zullen de isokinetisehe experimenten aangeduid worden met de toevoeging: met 
rem, terwijl het andere experiment zonder rem is uitgevoerd. 
Het nadeel van het experiment zonder rem is de slechte reproduceerbaarheid van de slingering 
ten opziehte van het experiment met rem. Vooral tijdens langdurige experimenten, ten be
hoeve van metabool-vermogensonderzoek, zal deze reprodueeerbaarheicl sterk afnemen. Dit 
werkt de nauwkeurigheid van de resultaten niet in de hand. Ook is een opmerking over de 
zittende uitvoering van het experiment niet misplaatst. Andere spieren dan de beenspieren 
zullen dan immers een andere functie vervullen dan tijdens lopeno Ook de beenspieren ver-
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richten een afwijkende taak doordat de uitwijkingshoek bij het experiment ligt tussen 0° en 
80° ten opzichte van de y-as in het sagittale vlak. Bij lopen liggen hoeken tussen -50° en 
30° [Koopman,1989]. Dit is van invloed op de grootte van het vermogen geleverd door de 
zwaartekracht. Ret theoretisch model wordt echter aangepast aan experimentele parameters 
als hoekverdraaiing <p en stapfrequentie n. Zodoende wordt alsnog voldaan aan de in para
graaf 5.1.1 vermelde eisen, die de correctheid van het experiment alleen maar verhogen, met 
als resultaat een verbeterde simulatie. 

5.2 Gebruikte apparatuur 

5.2.1 De Cybex II 

De Cy bex II (Lumen Inc.) is zoals reeds eerder werd vermeld een isokinetische dynamometer, 
die echter voor het experiment niet in haar oorspronkelijke functie wordt gebruikt. De Cybex 
II bestaat uit een stoel waaraan een arm kan worden bevestigd, die onder andere met het 
onderbeen bewogen kan worden (zie figuur 5.1). 

Figuur .5.1: De Cybex II 

In haar oorspronkelijke functie treed t bij een bepaalde ingestelde hoeksnelheid een reactie
kracht op in deze arm, die het onderbeen beneden de ingestelde hoeksnelheid houdt. De voet 
kan niet sneller gaan bewegen. Dit verschijnsel proberen we te vermijden, waardoor de Cybex 
II alleen fungeert als een goniometer, die echter ook nog geschikt is voor het uitvoeren van 
experimenten voor het bepalen van spieractiviteit in de benen, omdat een goede controle over 
deze spieren bestaat. Deze zogenaamde EMG-analyse staat echter los van de Cybex II en 
wordt later wat uitgebreider behandeld. Als de EMG-analyse van groot belang is, is het niet 
meer bezwaarlijk om met het isokinetisch aspect van de Cybex te werken. Andere spieren dan 
de spieren die tijdens lopen actief zijn zullen dan echter actief zijn. Over de exacte werking 
van de Cybex II als isokinetische dynamometer is in bijlage G een engelstalige handleiding 
opgenomen. 
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5.2.2 Piezoresistieve versnellingsopnemers 

De werking van versnellingsopnemers in het algemeen kan worden verklaard met het massa
veer-demper model van figuur 5.2 

II!~. ~~~~~~~ 
Mohoft to be 
INOturMI 

Figuur 5.2: Het massa-veer-demper model van een versnellingsopnemer 

De werking van versnellingsopnemers kan als voIgt worden verduidelijkt: 
De hulpmassa M is via een veer F en cen demper D vcrbonden met het huis H van de opnemer. 
Dit huis wordt verbonden met het object waarvan de versnelling moet worden gemeten (i.e. 
het onderbeen). Met behulp van een induktieve verplaatsingsopnemer V wordt de positie van 
de massa M ten opzicbte van het huis H gemeten. Aan de hand hiervan kan worden berekend 
hoe de mass a M zich ten opzichte van het huis H verplaatst onder invloed van verplaatsingen 
van dat huis. Bij een juiste keuze van massa, veer en demper blijkt dat verplaatsing van de 
mass a M ten opzichte van het huis H bij lage frequenties een maat is voor de optredende 
versnelling van dat huis en dus oak van het object waaraan het huis is bevestigd. 
Pii:~zoresistieve versnellingsopnemers zijn gemaa,kt van materiaal dat een verandering in weer
stand ondergaat als het wordt onderwarpen aan een druk (pH~zo) of een rek. Piezoresistieve 
sensoren worden gemaakt van halfgeleider-materialen. De werking berust in weze op hetzelfde 
principe als die van de opnemer in figuur 5.2. Ook in dit geval wil een massa, bevestigd aan 
het piezoresistieve histal, zich ten opzichte van het kristal verplaatsen, waarbij het histal 
zowel de funktie van veer als demper heeft. 
De weerstand verandert als aan de piezoresistieve sensor een spanning wordt opgelegd, maar 
ook als een rek wordt opgelegd. Voor het experiment werden ICSensors van het type 3031 
gebruikt. 

5.2.3 Oxycon Beta (Mijnhardt) 

Het te berekenen mechanisch vermogen kan vergeleken worden met het metabool vermogen. 
Dit metabool vermogen is het aantal gebruikte Joules per eenheid van tijd. 
Het hier getoonde apparaat [Campbell,1990], dat veel gelijkenis vertoont met de Oxycon 
Beta, helpt bij het bepalen van het meta.bool vermogen van een mens door de hoeveelheid 
gebruikte zuurstof tijdens inspanning/ activiteit te meten. Voor iedere liter geconsumeerde 
zuurstof, komt tijdens respiratie 19,6 tot 21,1 kJ energie vrij. Deze hoeveelheid vrijgemaakte 
energie is afhankelijk van de voedingsstof, ma.ar ook va.n de verhouding tussen de hoeveelheid 
uitgeademde CO2 en de haeveelheid ingeademde O2 . Het gewicht, de leeftijd, het geslacht en 
de lichaamssamenstelling van een pel'soon bel"nvloeden het metabool vermogen. De bereke
ningen van dit metabool vermogen staan in bijlage H verwerkt. 
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Figuur 5.3: Een apparaat am metabool vermogen mee te met en 

5.3 Uitvoering experiment 

5.3.1 Meetprotocol 

Om een goed inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de gei'ntegreerde versnellingen en het 
mechanisch vermogen, zullen we het experiment bij verschillende stapfrequenties uitvoeren. 
Uitvoering van meerdere experimenten bij een stapfrequentie zou voor ieder experiment onge
veer dezelfde versnellingen en vermogel1S geven, waardoor het moeilijk wordt om een bepaald 
verband tussen beide grootheden te constaterell. Ret bereik van de meetwaarden moet dus 
vergroot worden. 
Bovel1dien was het gewenst am een indicatie van het metabool energiegebruik te krijgen. 
Daarvoor moet het lichaam weI in steady-state verkeren. Dit wordt gedaan door dezelfde 
beweging langer dan drie minuten in stand te houdel1, waardoor moeheidsverschijnselen zul
len gaan optreden, wat betekellt dat de beweging aeroob is geworden. Bovendien is zoals 
eerder al werd vermeld ook eelt aantal experimenten uitgevoerd, waarbij een tegenwerkend 
koppel overwonl1en moest worden. Dit waren de eerder vermelde isokinetische experimenten, 
uitgevoerd bij constante hoeksnelheid. Zodoende werden er 12 metingen gedaan tijdens het 
experiment. 
Ret protocol zag er als voIgt uit: 

L alle gegevens van de proefpersoon noteren die relevant voor het experiment zijn, zoals: 
lichaamslengte, geslacht, totale ma.ssa en onderbeenlengte. 

2. AIle ijkfactoren van de te meten kanalen bepalen en de nummering van de kanalen 
noteren. 

3. Gegevens van de AD-convertor, die analoge signalen omzet in binaire waarden. Verder 
waarden bepalen zoals precisie van de meting en het meetbereik. 

4. SI-omzettingsfactoren die engelse eenheden omzetten opzoeken (hier waren dat Foot
Pounds) 

5. AIle gegevens van de aangebrachte versnellingsopnemer bepalen zoals orientatie assen
stelsel versnellingsopncmer ten opzichte van het Cybex-assenste1sel en de plaats van 
deze versnellingsopnemer gemeten vanaf de gewrichtsspleet bij de knie. 
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6. Alle gegevens van het menu dat de signalen samplet bepalen zoa.ls sampletijd, sample
frequentie, het aantal trials en het aantal in te lezen kanalen. 

7. Verschillende waarden voor het bewegingstempo instellen op metronoom of Cybex, zo
dat de proefpersoon deze alleen maar hoeft te volgen. Instelling op Cybex duidt op een 
isokinetisch experiment en instelling op metwl100m op eel1 experiment zonder tegen
werkel1d koppel. (metronoom; [trillingel1/minuut], Cybex; [graden/secondeD 

5.3.2 Experimentele gegevens 

In deze paragraafworden de in paragraaf 5.3.1 vermelde gegevens VOOI' het gedane experiment 
uitgewerkt. Ook wordt een korte verklaring gegeven van de gemaakte keuzes. Deze voIgt aan 
het eind van deze paragraaf. 

Tabel met proefpersoongegevens: 

proefpersoon 
Rob Meggelaars 

Tabel met ijkfactoren: 

koppel 
hoekverdraaiing 
versnelling van aehter naar voor 
versnelling van links naar reeMs 
versnelling van boven naar beneden 

AD-convertor: 

meetbereik -5 V tot +5 V 
- precisie 12 bits 

0,020 V /Nm 
0,400 V /1800 

0,623 V /g 
0,638 V /g 
O,630V/g 

tibialengte 
0,405 m 

Deze twee waarden houden in dat een bit overeenkomt met -'-"-;;-T?r.:..L V ::::: 2,44 mY. 

S 1-omzet tingsfactoren : 

1 Foot-Pound = 1.3.56 Newton-Meter 
1 booggraad = 1.745·lO-2 radialen 
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Gegevens over de versnellingsopnemer: 

- ijkfactoren 
- orH~ntatie lokaal assenstelsel 
- afstand vanaf gewrichtsspleet 

Menugegevens: 

- sampletijd 
samplefrequentie 

- aantal trials 
- aantal kanalen 

10 s. 
500,5 Hz. 
12 
8 

zie tabel met ijkfactoren. 
zie figuur 6.4 
0.21 m 

Tabel met de verschillende experimenten met bijbehorende stapfrequenties: 

SOOft experiment trillingen per minuut 
lang experiment 

zonder moment 67 L ~v 100 
kort experiment 
- zonder moment 67 78 89 100 

graden per seconde 
met moment 105 120 135 150 
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Er is een keuze gemaakt vaar de bovenstaande hoeksnelheden/stapfrequenties, omdat deze 
overeenkomen met reele waarden voor lopeno Zodoende worden binnen het bereik van 3,2 
en 4,7 km/uur toch nog 4 metingen verricht. De metronoominstellingen bij het experiment 
zonder rem werden alle met 15 trillingen per minuut verlaagd ten opzichte van de uitgangssi
tuatie, omdat anders geen situatie zonder rem te verwezeulijken was, aangezien de maximaal 
in te stellen hoeksnelheid 300 o/s was. Halverwege iedere eyeIus zou dan ongewenst de rem 
toch worden aangesproken. 
De omzetting van metronoom-waarden naar Cybex-waarden geschiedt volgens de formule: 

w (5.1 ) 

n metronoom - waarden 

w hoekfrequentie 

i.p'U :::; maximale uitwijking van i.p naar voren 

i.pa = maxi m ale uitwijking van i.p naar achteren 



Hoofdstuk 6 

N umerieke analyse van het 
experiment 

6.1 Gegevensverwerking 

6.1.1 Dynamische analyse meting 

Het is de bedoeling om uit het experiment verkregen result at en te vergelijken met de the
oretische situatie. Voordat de resultaten echter bruikbaar waren voor verwerking in een 
mathematisch pakket als matlab moesten de binaire waal'den waarin de result at en van de 
metingen werden weggeschreven, allereerst omgezet worden in ASCII-waarden. Op de Rijks
universiteit Limburg was daarvoor een programma voorhanden dat eenvoudig deze waarden 
kon converteren. Na deze conversie waren er get allen beschikbaar, die het aantal bits voor 
de respectievelijke kanalen weergaven. Deze moesten op hun beurt weer omgezet worden in 
(milli)volts. Als deze waarden waren verkregen, dan kon het uiteindelijke gezochte resultaat 
verkregen worden door de ijkfactoren van ieder kanaal te verwerken. Hierbij moest er ook op 
gelet worden dat de uiteindelijke resultaten voor hoek en moment nog niet in de gewenste 
SI-standaard stonden. N a al deze stappen zorgvuldig te hebben nagelopen, konden de resul
taten ingevoerd worden in matlab. Externe programma's werden eenvoudig binnengehaa.ld 
in matlab met behulp van het commando LOAD naam.asc. Over de verdere verwerking 
binnen matlab voIgt in paragraaf 6.1.2 een nadere beschouwing. Eerst zal worden bekeken 
hoe matlab de gewenste vermogens en ge'integreerde absolute versnellingen zal moeten be
rekenen. Dit wordt verduidelijkt aan de hand van een eenvoudige momentenbalans op het 
onderbeen. Deze dynamische analyse wordt voor twee situaties uitgewerkt: een zonder rem 
en een met rem. Het onderbeen wordt hierbij wederom beschonwd als een massaloze, starre 
slinger met lengte ltibia en met een puntmassa m, gelijk aall de onderbeenmassa, ter hoogte 
van het massamiddelpunt. Wederom worclt ook weer uitgegaan van een 2-dimensionale situa
tie, waarbij de richting loodrecht op het vlak van bewegillg buiten beschouwing wordt gelaten. 
De momentenbalans wordt als voIgt: 

30 
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1. zander rem: 

Er geldt: 

met: 

P 

if 
rp 
rp 
rp 

my 
XM 

XM 
JA 

f 

2. met rem: 

Hier geldt: 

I 

Figuur 6.1: momentenbalans zander rem 

= mechanisch vermogen 

= moment in kniegewrirht 

hoekverdraaiing = 
hoeksnelheid 

hoekversnelling 

zwaartekracht 

positie massamiddelpunt 

absolute snelheid massamiddelpunt 

= massatraagheidsmoment onderbeen t.O.V. punt A 

tegenwerkend koppel (zie: met rem) 

FigUUT 6.2: momentenbalans met rem 

~. . .. 
. rp = Thin = JArp' rp 

31 

(6.1 ) 

(6.2) 
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De interesse gaat uit naar het inwendig produkt A1 . ;p dat eerder in het verslag PF is ge
noemd. Dit produkt is eenvoudig te bepalen, omdat aIle andere tennen gemeten zijn of 
door differentiatie eenvoudig te bepalen zijll. De term mg· XM wordt bieronder nog verder 
gespecificeerd: 

XM 0,4191tibiasin(y)ex - 0,4191tibiacos(lP)e" 

XM 0,419Itibia~COs(y)ex + 0,4191tibia~sin(y)ey 
mg = -mgey 

Uit de vergelijkingen (6.4) en (6.5) voigt bovendien dat: 

mg· XM -0, 419mgltibia~sin( 'P) 

(6.3) 

(6.4) 

(6.5) 

(6.6) 

Bovendien is bekend dat het koppel f de beweging tegenwerkt, waardoor er een min-teken 
voor komt te staan: f = -T~ 
De berekening die matlab moet uitvoeren staan in de vrije notatie, die gehanteerd wordt 
omdat signalen worden geanalyseerd: 

0, 419mg<.pltibia sin( y) + T.p + .fA ~lp 

0, 419mg<r'ltibia sin( y) + .f A ~rp 

of (6.7) 

(6.8) 

De enige onbekende uit deze vergelijkingen die overblijft is het massatraagheidsmoment JA, 
dat nu zal worden afgeleid. Hierbij moet gelet worden op bet feit dat er tijdens het experiment 
drie massa's in het spel zijn, namelijk het onderbeen, de voet en de Cybex-arm. Bovendien 
wordt gebruik gemaakt van de verschuivingsstelling van Steiner. 
De bepaling van het massatraagheidsmoment om de knie JA wordt dan als voIgt aangepakt: 
er zijn 3 massa's die een bepaalde positie hebben ten opzichte van het gezamenlijk massamid
delpunt M. Dit massamiddelpunt kan eenvoudig bepaald worden door vanuit het punt A een 
evenwicht op te stellen: Nu kan men ook de lengtes h, 12 en l3 bepalen door te stellen dat: 

lvoet 
.. ---...... 

'I lcybex 
:;;;.1 

ltibia 

A • • m l m2 m3 

it LAI ltibia (6.9) 

12 lCybex l,"Ayl (6.10) 

h lvoet 1M (6.11) 

met 

1M 
mlltibia. + + m3 lvoet (6.12) 

ml + m2 + m3 
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Het massatraagheidsmoment ten opzichte van het gezamenlijk zwaartepunt wordt zodoende: 

(6.13) 

Toepassen van de verschuivingsstelling van Steiner geeft voor het massatraagheidsmoment 
ten opzichte van A: 

(6.14) 

Nu zijn alle ingredienten aanwezig voor een correcte verwerking binnen matlab. Hierin worden 
de beide situaties ook nog eens bekeken als er geen zwaartekracht aanwezig zou zijn. Deze 
situaties worden meegenomen om de versnellingen zonder invloed van g mee te vergelijken. 
Hierop wordt later dieper ingegaan, omdat dat onder de mathematische analyse van de gege
vens valt. 
am de versnellingen zonder invloed van de g-component te bekijken, zullen de versnellingen 
met deze componenten verminderd moeten worden. Hierbij moet gelet worden op de positieve 
meetriehtingen van de versnellingsopnemer. Omdat voor de gebruikte opnemer de positieve 
meetriehting van de versnellingen in e2-richting van boven naar beneden is gerieht, is deze 
riehting tegengesteld aan de in het theoretisch model gedefinieerde positieve richting. Daar
door komt er voor de g-component een plus-teken te staan. De versnellingen met invloed van 
g en de (el,e2)-basis komen er als voIgt uit te zien: 

A 

I~ 
I 

I 
I 
I 
I M 
I 
I 
I 

al eig - g sin( y)el 

Cl2e2g + g cos( y)e2 

Figuur 6.4: riehting gemeten versnellingen bij experiment 

6.1.2 Mathematische analyse 

(6.15) 

(6.16) 

Met behulp van de in paragraaf 6.1.1 gegeven relaties werd het mechaniseh vermogen bere
kend. Ook werden de gemeten versnellingen geintegreerd over de tijd. Deze programma's die 
deze berekeningen hebben uitgevoerd zijn in bijlage I en J opgenomen. Een korte toeliehting 
op deze wordt nu gegeven. In deze programma's wordt steeds een bepaald signaal aangeroe
pen, dat vervolgens wordt gefilterd. Dit filteren gebeurt aan de hand van een Butterworth
filter van de se orde en met een relatieve afbreekfrequentie van 0,015. Dit betekent dat alle 
signalen boven 0,015 . samplefrequentie (7,5 Hz) worden weggefilterd. De gewenste signalen 
blijven dan in ieder geval wel over omdat de geteste frequenties liggen tussen 1,1 en 1,9 Hz. 
voor een stap, dat wil zeggen een zwaai met het been. N a dit filterell wordt er pas verder 
gerekend met de signalen. Na de berekeningen uitgevoerd te hebben, wordt, net als in het 
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theoretisch gedeelte van dit verslag, het meehanisehe vermogell uitgezet tegen de absoluut ge
mtegreerde versnellingen. nit levert in het totaal 6 grafieken op. In deze 6 grafieken zien we 
steeds drie variaties op de de integratie van de absolute versnellingen terugkomen, namelijk: 

aa 

ab 

ac 

lall + la21 
lal + a21 
Va12 + (l22 

(6.17) 

(6.18) 

(6.19) 

Vit deze variaties blijkt opnieuw dat de versnellingen a3 in de riehting loodrecht op het vlak 
van beweging verwaarloosd worden. In bijlage K is een grafiek toegevoegd, waarin voor een 
meting de versnellingen al, a2 en a3 tegen de tijd zijn uitgezet. Rieruit blijkt dat de a3" 

versnellingen inderdaad een stuk kleiner zijn. 
De grafieken zijn als voIgt ingedeeld en zijn te vinden in bijlage L: 

• grafiek 1: lang experiment, zonder rem uitgevoerd waarbij de invloed van g werd mee
genomen. 

• grafiek 2: lang experiment, zonder rem uitgevoerd waarbij de invloed van g niet werd 
meegenomen. 

• grafiek 3: kart experiment, zonder rem uitgevoerd wa.arbij de invloed van g weI werd 
meegenomen. 

• grafiek 4: kart experiment, zonder rem uitgevoerd waarbij de invloed van g niet werd 
meegenomen. 

• grafiek 5: kort experiment, met rem uitgevoerd waarbij de invloed van g weI werd 
meegenomen. 

• grafiek 6: kort experiment, met rem uitgevoel'd waal'bij de invloed van g niet werd 
meegenomen. 

6.2 Experimentele resultaten 

6.2.1 Fysische verificatie 

El' wordt hier gekeken naar het feit of veel waal'de gehecht moet worden aan de gevonden 
resultaten. Ais de resultaten immel's onbetrouwbaal' zijn op grond van datafouten in de gege
vens of afrondfouten gemaakt tijdens berekeningen in matlab, dan moet VOOI de juistheid van 
de getrokken conclusies gevl'eesd worden. Daarom worden de result at en fysisch gevel'ifieerd. 
Dit houdt in dat hetgeen te verwachten is van de resultaten wordt vergeleken met de resulta
ten zelf. Dit betekent dat er een analyse van het loopproces voIgt waarbij alle parameters van 
het experiment gecontroleerd worden op juistheid. Bovendien worden ook enkele aannamen 
geponeel'd, die tijdens het experiment als juist zijn gekwalificeerd. Een van deze aannamen 
is dat de beginstand van de trilling van het been, <lit is die stand waarbij het been vertieaal 
hangt, op 00 wer<l gesteld. In matlab is clit eehter verdeI' niet meer gebI'uikt en werd aangeno
men dat de minimale uitwijking nooit negatief werd. Deze aanname is vooral in het kader van 
de versnellingsanalyse van groot belang. Wil men het doen van zo'n aanname verhinderen, 
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dan zal men met aanslagen of visuele feedback moeten gaan werken [Twellaar,1990]. De be
weging is dan nog beter te controleren, maar of dit de belladerillg van de loopbeweging betel' 
maakt is een tweede. Het zou te ver voeren in het kader van deze stage om hier nader op in 
te gaan. Tijdens het experiment bleken voor de verschillende onderdelen van het experiment 
verschillende waarden voor het verschil van rnaximale en minimale uitwijkingshoek op te tre
den. Indien de eerder vermelde feedback wordt toegepast kan dit effect uitgemiddeld worden. 
Er bleek weI een bepaalde, logisch te verklaren tendens op te treden vaal' (de gemiddelde 
waarden van) die verschillen: 

• lang experiment 
• kort experiment met rem 

CPu - CPa :;:: 6.5° 
CPu cpa:;:: 80° 

• kart experiment zander rem CPu cpa:;:: 70° 

Deze tendens is als voIgt te verklaren: 
Bij het lange experiment zullen moeheidsverschijnselen gaan meespelen en er voor zorgen 
dat de proefpersoon de trilling niet goed af kan maken. Voor dit experiment werd namelijk 
de metronoom ingesteld op een bepaalde waarde, die naarmate het experiment langeI' duurt 
steeds mindel' goed benaderd zal worden. Vandaar komen er lagere waarden uit voor (CPu -
CPa) dan de in werkelijkheid optredende 80° [Koopman,1989]. Deze waarde blijkt voor het 
experiment met rem weI goed benaderd te worden omdat er dan niet een bepaald tempo 
gevolgd hoeft te worden. Er wordt aIleen gewerkt lllet volledige strekking tegen de rem in. 
Men zou zeggen dat men dan gemakkelijk een horizontale strekking moet kunnen bereiken, 
maar dit blijkt in de praktijk anders uit te wijzen. Dit is het gevolg van de eigenmassa van 
het been en de massa van de Cybex-arm en vooralnatuurlijk de tegenwerking van de rem. 
Deze factoren zullen een volledige strekking van het been tegen gaan. Eigenlijk wordt hierbij 
dus toevalligerwijze een goede (CPv - CPa) verwezenlijkt. 
Ret feit dat de hoek bij het korte experiment zonder rem weer kleiner is, is te wijten aan 
het feit dat opnieuw een bepaald tempo gevolgd moet worden. Dit betekent echter niet dat 
dit tempo te hoog is, omdat dit gebaseerd is op literatuurwaarden, maar er moet rekening 
gehouden worden met het feit dat er een extra traagheidsterm in het spel is ten gevolge van 
de Cybex-arm, die tijdens lopen dus niet aanwezig zou zijn. 
De hoekverdraaiingen zagen er als voIgt uit: 

met rem 1.5.-------==.=..:...:.=------, 

tijd 

zonder rem 1.5 .-------'==-=-=~---

tijd 

Figuur 6.5: hoekverdraaiingen als fuctie van de tijd 
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2r-________ ~m==e~t~re=m~ ________ _, 4r-______ ~z~o~nd~e~r~r~e~m~ ______ _, 

1 2 

o o 

-1 -2 

-2~--------------------~ o 5 
-4L---------------------~ 

o 5 

tijd tijd 

Figuur 6.6: hoeksnelheden als functie van de tijd 

DifferentH~ren van beide signalen gaf ons het hierboven staand beeld. 
Hieruit kunnen we concluderen dat de hoekfrequentie bij het isokinetisch experiment inder
daad goed constant werd gehouden. Er vindt aIleen l'ichtingsverandering van deze plaats 
waardoor het teken van de hoeksnelheid omdl'aait. De gemeten resultaten van de hoekver
draaiingen blijken dus binnen het patroon del' verwachtingen te liggen. Manipulaties met 
deze signalen zullen dus geen grote fouten geven ten gevolge van de meetonnauwkeurigheid. 
Over de gemeten versnelIingen kunnen we eventueel ook nog enkele uitspraken do en met 
betrekking tot de juistheid van deze. Globaal zag het bereik van deze er als voIgt uit: 

al zonder moment -0,5:::; al :::; +3,5 m/s2 

met moment -2,0:::; al :::; +4,5 m/s2 

a2 zonder moment -6,0:::; a2 :::; -1, ° m/82 

met moment -6,0:::; a2 :::; +0,5 m/s2 

a3 beide 0,0:::; a3 :::; +1,5 m/s2 

Hieruit blijkt dat de versnellingen in de richtillg loodrecht op het vlak van beweging a3 

inderdaad een stuk kleiner zijn dan al en (l2. Om ze echter geheel te verwaarlozen is misschien 
weI een al te radicale aanname. In het kader va,n de verbetering van de analyse zouden deze 
bij een volgend experiment weI meegenomen kunnen worden. 
Een versnellingsanalyse werd toegepast op het starre slinger-model. De resultaten hiervan 
zouden overeen moeten komen met de gemeten resultaten. Deze kunnen echter niet met de 
literatuur overeenkomen omdat daar het bovenbeen meebeweegt. In de literatuur vinden we 
dus hogere versnellingen. Bij de toegepaste versnellillgsallalyse is men er van uitgegaan dat de 
trilling is opgebouwd uit een gedeelte waarin versneld wordt tot een constante hoeksnelheid 
optreedt, die tot het eind van de periode worclt aangehouden. Dit proces herhaalt zich iedere 
periode. Ideaal wordt de berekening als de tweede fase verdwijnt. De versnelling in de eerste 
fase is bovendien lineair verondersteld. Voor twee situaties is dit model berekencl: 

1. versnelIingshoek gelijk aan hoek afgelegd met COllstante hoeksnelheid 

2. versnellingstijd gelijk aall tijd dat E'1' met COllstallte hoeksllelheid bewogen wordt 

Hierbij werd er echter weI rekening mee gehoudell da.t de gemiddelde hoeksnelheid over het 
gehele traject overeen kwam met een uit de literatuur gehaalde hoeksnelheid. We vinden de 
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volgende relaties: 

1. ares 13,291tot 

2. ares = 13,161tot 

Hierin is itot de afstand van de knie tot de versnellingsopnemer. De gemeten waarden (zie 
paragraaf 6.2.1) blijken dus goed overeen te stemmen met deze modelwaarden. 

6.2.2 Foutenanalyse 

In deze paragraaf worden alle mogelijke fouten, die gemaakt kunnen zijn tijdens de gegevens
verwerking nog eens opgesomd. Oak worden er mogelijke oplossingen gegeven am deze fouten 
tegen te gaan. Eerst zullen de fouten die kunnen optreden tijdens de verwerking in matlab 
belicht worden. Er zijn drie typen van fouten die daarbij kunen optreden [Geurts,1994]. 

• Ten eerst bevat een probleem meestal parameters. De waarden van die parameters, ook 
weI de data genoemd, worden gewoonlijk door meting verkregen en zijn derhalve niet 
exact. De hierbij optredende fouten worden datafouten genoemd. Door de datafouten 
is de haalbare nauwkeurigheid van de oplossing beperkt. 

• Ten tweede vereist het exact oplossen van een probleem vaak een oneindig proces. In 
zo'n geval beEHndigen we de berekening voordat de exacte waarde bereikt is. De fout 
die dan ontstaat is een afbreekfout. 

• Ten derde worden de berekeningen op eell computer uitgevoerd. Zowel bij het invoeren 
van data als bij het uitvoeren van de bel'ekingen worden door £Ie computer afrondfouten 
gemaakt. 

Vervolgens zullen we ook nog aangeven ten gevolge waarvan er meetfouten op kunnen treden. 
Op grond hiervan kunnen we onderscheid maken tussen meetruis en systeemruis. Bij meetruis 
ontstaat er een ruissignaal ergens in de meetapparatuur. Goede filtering van deze signalen 
helpt dit verminderen. Bij systeemruis is het signaal van het systeem zelf gestoord door 
ext erne invloeden. Hierbij moet men denken aan allerlei omstandigheden die de proefpersoon 
verhincleren in het goed uitvoeren van het experiment. 



Hoofdstuk 7 

Evaluatie van het experiment 

7.1 Resultaten 

Op de in bijlage 0 verkregen grafieken van het tijdsgemiddelde vermogen tegen de absoluut 
geYntegreerde versnelling is een regressie-analyse losgelaten met het statistisch programma 
Statgraphics. Er is op basis van een globale indrnk vall de grafieken gekozell voor een lineaire 
regressie-anaIyse. Er kan immers het best een rechte lijn door de soms vcrspreide data "gefit" 
worden. Dit leverde goede resultaten op. De regressiecoefficienten werden va or alle variaties 
in het experiment bepaald. Eerst zu1len al dcze coefficienten in cen tabel wcergegevcn worden 
om daarna enkele globaIe condusies te trekken met betrekking tot de uitvoering van het 
experiment. Deze tabel ziet er als voIgt uit: 

lzrmg 
lzrzg 

kzrmg 
kzrzg 

• kmrmg 
kmrzg 

zr=zonder r 
mr=met re 

(La 

0.204 
-0.722 
-0.212 
0.788 
0.875 
0.949 

ab 

-0.354 
-0 .. 535 
-0.955 
0.957 
0.905 
-0.989 

ac I 
0.666 
0.897 
-0.922 
0.964 
0.847 
0.948 

aa lall + la21 
ab = lat + a21 

ac = Jai + a~ 

In deze tabel zien we net als eerder in het verslag bij de analyse van de hoekverdraaiing oak 
nu weer een bepaaId tendens verschijnen. Korte experimenten met rem voldoen het best 
aan een lineair verband tussen het tijdsgemiddelde vermogen en de absoluut geYntegreerde 
versnellingen. De lange experiment ell zijn het millst valide. De effecten die hieraan ten 
grondslag liggen zijn eerder vermeld in paragraaf 6.2.1. 

7.2 Waarde experiment 

In deze paragraaf zullen we enkele condusies geven die getrokken kUllnen worden op basis 
van de resultaten in paragraaf 7.1. Men moet er hierbij op letten dat deze conclusies aIleen 
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gelden voor het experiment met de Cybex. Of ze eenvolldigweg ook geld en voor lopen valt 
nog te bezien. 
Zoals eerder vermeld is het korte experiment met rem zeer goed contraleerbaar, waardoor 
er uitermate goede resultaten vom deze sitllatie uitkomen. Slechts een situatie geeft een 
negatieve regressiecoefficient, wat duidt op een negatief lineair verband. Ret bestaan van 
dit negatieve verband is echter zeer twijfelachtig, omdat een grater vermogen samenhangt 
met grotere versnellingen. Een negatief verband zou betekenen dat het vermogen toeneemt 
als de versnellingen afnemen. De ander vijf situaties leveren aIleen regressiecoefficienten van 
0,85 of groter op. Opvallend bij het experiment met rem is echter weI dat de integratie van 
Va12 + a22 hier het minst goed voldoet in tegenstelling tot beide a11Clere situaties. 
Ret lange experiment levert slechts voor de 3e manier van integreren redelijk tot goede result a
ten op. Met de twee andere manieren worden weer nega,tieve regressiecoefficienten gevonden. 
Ret is dus in het belang van het experiment om de lange zitting niet te lang te laten duren. 
Wat ook opvalt bij dit deel van het experiment is dat de situatie zander g-component beter 
voldoet dan de situatie met g-component. 
De laatstgenoemde tendens is vooral bij het korte experiment zonder rem sterk aanwezig. Zon
del' g-component is het lineaire verband duidelijk aanwezig. Bij de situatie met g-component 
wordt een hoge negatieve correlatie gevonden. 

7.3 Aanbevelingen 

• Experiment: 

Hierin voIgt een korte opsomming hoe men het experiment het best zau kunnen doen om de 
beste resultaten te verkrijgen. 

• Korte uitvoering experiment. 

• Isokinetisch aspect Cybex weI meenemen. 

• Rekenen met situaties zonder g-component 

• Intgreren volgens Va12 + a22. 

• Aanslag aanbrengen 

Een zeer groot nadeel van deze mogelijke verbeteringen is dat de Cybex weer gebruikt gaat 
worden als isokinetische dynamometer. Dit creeert een situatie die niet meer op lopen lijkt. 
We lopen immel'S niet met constante hoeksnelheden in het onderbeen. 



Hoofdstuk 8 

Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Discussie 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de theorie en het experiment met elkaar vergele
ken. Zoals al eerder werd vermeld zijn er bij het experiment een lange en een korte uitvoering 
geweest. Ook werd er een isokinetische uitvoering gedaan, die echter niet voor vergelijking 
met de theorie geschikt is. In dit vergelijkend hoofdstuk is aileen het korte experiment zonder 
rem van belang. Het lange experiment kan niet gebruikt worden bij de vergelijking met de 
theorie omdat de bewegingen uiteindelijk minder gecontroleerd zijn, zoals reeds in paragraaf 
6.2 werd opgemerkt 
Experimenten met rem zijn oak niet bruikbaar in de vergelijking met de theoretische resul
taten omdat in de theorie geen rel<ening werd gehouden met een extra koppel, dat het been 
op constante hoeksnelheid houdt. 
De grafieken van het tijdsgemiddelde vennogen tegen de absoluut geYntegreerde versnellingen 
voor het korte experiment zonder rem zijn in bijlage L2 opgenomen. 
Omdat we de theorie vergelijken met het experiment kunnen voor de theorie alleen die gra
fieken gebruikt worden waar geen extra term + voor de absoluut geYntegreerde wordt meege
nomen. 
Bovendien moe ten de amplitude van de sllelheid van de knie en de horizontale snelheid van 
de knie nul zijn, omdat daar in het experiment ook sprake van was. Voor het theoretische 
gedeelte blijft dus aileen het bovenste gedeelte van bijlage F2 over. 

8.2 Conclusies 

Bij vergelijking van de in de vorige paragraaf genoemde grafieken valt het volgende op: 

1. Met g-component 

• Het bereik van het tijdsgemiddelde vermogen is voor experiment en theorie prak
tisch gelijk. Dit loopt van 6,5 tot 11 Watt. 

• Het bereik van de absoluut gei'lltegreerde versnellingen ligt bij de theorie een stuk 
hoger. Dit heeft voor een deel te maken met het niet-meenemen van een massa
tl'aagheidsterm en een wrijvillgsterm in de thcOl'ie. 

• Voor de situatie dat lal + a'll wordt gei'ntegreerd vinden we voor zowel experiment 
als theorie een negatieve heHing in het onderzochte verband, 
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2. Zonder g-component 

• Ret bereik van het tijdsgemiddelde vermogen ligt bij het experiment een stuk hoger. 
Dit heeft te maken met het niet-meenemen van massatraagheid en wrijving. 

• Ret maximum van de absolullt gei'ntegreerde versnellingen is voor theorie en expe
riment praktisch gelijk: 60 m/s. 

• De lijnen van de drie variaties op de integratie van de absolute versnellingen zijn 
zowel bij experiment als theorie evenwijdig aan elkaar 

3. Algemeen 

• Voor een valide maat va or het metabool vermogen moeten we versnellingen zonder 
invloed van 9 integreren. 

• Integratie volgens !at + a2! kan het best vermeden worden. 

• Bij de uitvoering van experiment en is het in het belang van de resultaten om de 
uitvoering zo kort mogelijk te houden. 

• Massatraagheid moet worden meegenomen in het theoretische model. 

• Experimenten met rem gaven de beste lineaire regressie tussen tijdsgemiddelde 
vermogen en absoluut gei'ntegreerde versnellingen. 

• Ret niet-meenemen van spieren in het theoretische model geeft minder grote fouten 
dan wanneer dit voor het gehele lichaam verzuimd wordt. 

• Met vrij veel zekerheid is te zeggen dat er een lineair verband bestaat tussen 
metabool vermogen en absoillut gei'ntegreerde versnellingen. 

8.3 Aanbevelingen 

• Alvorens met het experiment te beginnen dient een goed meetprotocol opgesteld te 
worden. 

• Wil men verdeI' gaan met experimenten op de Cybex II dan dient men goed op de 
hoogte te zijn van de onmogelijkheden van deze. 

• Ret theoretisch model moet verdeI' uitgewerkt worden voor de sitllatie dat het onderbeen 
weI traagheid heeft. 

• Een continuiimsbenadering van het onderheen zon oak eens uitgewerkt moeten worden. 



Bijlage A 

Programma om al 2 te bepalen , 

zie tabel 5.1 
Gegevens proefpersoon (zie bijlage C): 

persoon 

1.------------------------------------------------
Constanten die gebruikt zijn in het programma (zie bijlage D): 

constant 

y.------------------------------------------------

w=(n!60)*(fiv-fia); 

Er worden twee verschillende sample-tijden gebruikt. Een waarbij het tijdsinterval 10 secon
den bedraagt (tabel 5.1, nummer 1 tim 6). 

T=10 

en een waarbij het tijdsinterval precies een trillingstijd bevat (tabel 5.1, nummer 7 tim 12) 

T=2(fiv-fia)!w; 

t=[O:stap:T] ; 

y.------------------------------------------------

voorschrijven hoek c.p 
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figem=O.5*(fiv+fia); 
fiampl=O.5*(fiv-fia); 
alfa=acos«fiO-figem)/fiampl): 

wn=pi/(fiv-fia)*w; 
fi=(figem+fiampl*cos(wn*t+alfa»); 
fip=-wn*fiampl*sin(wn*t+alfa); 
fipp=-wn~2*fiampl*cos(wn*t+alfa); 

1.------------------------------------------------
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Voorschrijving gemiddelde voortbewegingssnelheid vO en amplitude van £A: c, als functie van 
w (dus ook van n): 

v=(2*lkv*w*sin(fiampl)*cos(figem»./(fiv-fia); 
c=log(n-69)/3.327; 

In het experiment met de Cybex geldt: 

v=O; 
c=O; 

1.------------------------------------------------

De versnellingen at (in de ex-richting) en a2 (in de ey-richting), zijll met g-component (tabel 
5.1, nummer 1,2,3,7,8, en 9) en zonder g-component (tabel 5.1, nummer 4,5,6, 10, 11, en 
12) bekeken. 
Dus at heeft de uitvoeringsvormen: 

en 

al=c*w*(cos(fi).*cos(w*t)+12*fipp; 

En a2 heeft de uitvoeringsvormen: 

en 

Er zijn drie verschillende intgralen die afzonderlijk bekeken worden: 



BIJLAGE A. PROGRAMMA OM A1,z TE BEPA.LEN 

1. de integraal van lall + lazl (tabel 5.1, nummer 1,4,7 en 10): 

alabs=abs(al); 
a2abs=abs(a2); 

intabsal=stap*cumsum(alabs+a2abs); 

2. de integraal van lal + a21 (tabe15.1, nummer 2,5,8 en 11): 

aabs=abs(al+a2); 

intabsa2=stap*cumsum(aabs); 

3. de integraal van Jal2 + azz (tabel5.1, nummer 3, 6,9 en 12): 

a=sqrt(al.-2+a2.-2); 
intabsa3=stap*cumsum(a); 

%------------------------------------------------

Plot de figuren: 

plot(t,intabsal) 
plot(t,intabsa2) 
plot(t,intabsa3) 
xlabel('tijd [sec]') 
ylabel('integraal v.d. absolute versnelling [m/sec-2]') 
hold on 
pause 
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Bijlage B 

Programma voor P 

zie tabel 5.2 
Gegevens proefpersoon (bijlage C) 

persoon 

1.------------------------------------------------
Beschrijving constante termen (bijlage D) 

constant 

y.------------------------------------------------

Bepaling van w: 

w=(n/60)*(fiv-fia); 

BepaJing van T waarbij een sample-tijd van 10 seconden wordt genomen, 

T=10 

en waarbij een trillingstijd als sample-tijd wordt genomen: 

t=[O:stap:T] ; 

y.------------------------------------------------

Voorschrijven hoek i.p: 
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BIJLAGE B. PROGRAMMA VOOR P 

figem=O.5*(fiv+fia); 
fiampl=O.5*(fiv-fia); 
alfa=acos«fiO-figem)!fiampl); 

wn=pi!(fiv-fia)*w; 
fi=figem+fiampl*cos(wn*t+alfa); 
fip=-wn*fiampl*sin(wn*t+alfa); 
fipp=-wn~2*fiampl*cos(wn*t+alfa); 

y.------------------------------------------------
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Voorschrijving van de hewegingssnelheid Va en de amplitude van i A : c, als functie van w (en 
dus n): 

v=(2*lkv*w*sin(fiampl)*cos(figern».!(fiv-fia); 
c=(log(n-69»!3.327; 

In het experiment met de Cybex geldt: 

v=O; 
c=O; 

y.------------------------------------------------
Bepaling van het vermogen PF (zie tabel 5.2, munmer 1 en 3): 

p=rn2*«v+c*sin(w*t»)*c*w.*cos(w*t)+12*c*w*fip.*cos(w*t).*cos(fi) 
+v*12*fipp.*cos(fi)+c*12*fipp.*sin(w*t).*cos(fi)+12*12*fip.*fipp 
-12*fip.-2*v.*sin(fi)-12*fip.-2*c.*sin(w*t).*sin(fi)+g*12*fip.*sin(fi»; 

absp=abs(p) ; 
intabspl=stap*(l!T)*curnsurn(absp); 

Bepaling van het vermogen P (zie tabel 5.2, nummer 2 en 4): 

p=m2*«v+c*sin(w*t»)*c*w.*cos(w*t)+12*c*w*fip.*cos(w*t).*cos(fi) 
+v*12*fipp.*cos(fi)+c*12*fipp.*sin(w*t).*cos(fi)+12*12*fip.*fipp 
-12*fip.-2*v.*sin(fi)-12*fip.-2*c.*sin(w*t).*sin(fi); 

absp=abs(p) ; 
intabsp2=stap*(1!T)*curnsurn(absp); 

y.------------------------------------------------



BIJLAGE B. PROGRAMMA VOOR P 

Plotten grafiekjes 

plot (t. intabsp 1) 
plot (t • intabsp2) 
xlabel('tijd [sec]') 
ylabel('tijdsgemiddelde vermogen [W]') 
hold on 
pause 
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Bijlage C 

Persoon gegevens 

y.------------------------------------------------

Van belang zijnde antropometrie: 
Totale lengte onderbeen: 

Itoton=0.415; 

Lengte knie - vloer: 

lkv=0.555; 

Afstand zwaartepunt onder been vanaf de knie gemeten: 

Y.12=0.419*ltoton; 

Waarde uit het experiment: 

12=0.21 

Massa totale persoon: 

mtot=74.3; 

Massa onderbeen: 

m2=0.0410*mtot+0.0005; 

1.------------------------------------------------

Hoeken (onderstaande hoeken komen overeen met de hoeken uit het experiment): 

fiv=1.299; 
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Bijlage D 

Programma met constanten 

Enkele constanten die gebruikt zijn in het programma: 
Versnelling opgelegd door zwaartekracht: 

g=9.81; 

Grootte van de stappen op de tijdsa.s (tel' bepaling oppervlak): 

stap=1/500; 
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Bijlage E 

Programma om grafieken te 
verkrijgen 

De grafieken staan in bijlage F en G 
Plotten van vermogen tegen versnellingvoor verschillende n (n=[82:5.5:115]). Dit programma 
geldt zowel voor sampletijd T=10, als voor T=trillingstijd. 

ql=[]; 
x= [J ; 
n=82 
stagepl 
stagep2 
stageal 
stagea2 
stagea3 
stagea4 
stagea5 
stagea6 

Ret 1 e-gedeelte met g-component: 

for i=1:7 

n=82+(i-l)*5.5 

stagepl 
stageal 
stagea2 
stagea3 

pl=max(intabspl); 
ax=max(intabsal); 
ay=max(intabsa2); 
az=max(intabsa3); 
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q1(i,1) =p1; 
x(i,1)=ax; 
x(i,2)=ay; 
x(i,3)=az; 

end 

Plotten grafieken: 

sUbplot (221) 
plot(x(: ,1) .q1. '*' ,xC: ,2) ,q1,'.' .x(: ,3) ,q1, '+') 

xlabel('integr. v.d. abs. versn.') 
ylabel('tijdsgem. v.h. verm.') 
title('mgzT ,(*=a1,.=a2,+=a3)') 

pause 
hold on 

Ret 2e-gedeelte zonder g-colllponent: 

q2= [] ; 
y= [] ; 

for k=1:7 

stagep2 
stagea4 
stagea5 
stagea6 

p2=max(intabsp2); 
bx=max(intabsa4); 
by=max(intabsa5); 
bz=max(intabsa6); 

q2(k,1)=p2: 
y(k,1)=bx; 
y(k,2)=by; 
y(k,3)=bz: 

end 

Plotten grafieken: 

subplot (222) 
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plot (y ( : ,i) , q2, , *' ,y (: ,2) , q2, , . ' , y ( : ,3) ,q2 , ' +' ) 

xlabal('integr. v.d. abs. versn.') 
ylabal('tijdsgem. v.h. verm.') 
title('zgzT ,(*=a4,.=a5.+=a6)') 
hold on 
pause 
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Bijlage F 

Grafiek van P F tegen aa, ab en ac 

(theorie) 

Theoretisch gedeelte: 

In bijlage Fl geldt: 
:FA(t) = XAXA 
XA(t) = Vo + csin(wot) 

In bijlage F2 geldt: 
:FA(t) = XAXA 
XA(t) = 0 

Verder worden de volgende a:fkortingen gebruikt: 

mgzT = met gravitatie, niet vermenigvuldigd met + 
zgzT zonder gravitatie, vennenigvuldigd met + 
mgmT = met gravitatie, niet vermenigvuldigd met + 
zgmT = zonder gravitatie, vermenigvuldigd met + 
aa = lall + la21 
ab = lal + a21 

ac Jai + a~ 
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F2.1: integr. v.d. abs versn. F2.2: integr. v.d. abs versn. 
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Bijlage G 
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Cy bex-handleiding 
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The CYBEX tllsokinetic Dynamometer-provides 
automatically accommodating resistance to torque 
applied at the input shaft. This is accomplished by 
precisely limiting the input shaft's maximum rotational 
speed. The resistance is "passive" in that no motion is 
generated by the dynamometer. Because individual 
testing and exercise protocols have specific functional 
speed requirements, the speed selector provides a 
continuous range of adjustment from 0 to 300 degrees 
per second (0-50 rpm). Note that although maximum 
speed is variable for selection, it remains constant once 
the adjustment is made. Note also that the dynamo
meter and speed selector cannot operate independently 
of each other. 

When the speed selector is switched liON" and 
adjusted to a speed above zero, electrical power and a 
speed command signal are sent to the dynamometer 
via an electrical cable. Inside the dynamometer, a 
servomotor (A) is activated. The motor drives a gear 
reducer (8) which drives a worm (C) at a rotational 
velocity corresponding to the preselected testing or 
exercise speed. A signal representing the speed of this 
system is transmitted (via the cable) back to the 
tachometer (0) on the front panel of the speed selector. 
Though the servomotor and rotating worm are 
mechanically linked to the input shaft (E), a configura
tion of clutches (F) prevents the motorfrom moving the 
input shaft. If the input shaft ismtated (by externally 
appl ied force) at any speed below the preset exercise or 

test speed, no resistance is experienced because the 
servomotor is driving the system too fast for the clutches 
to engage. When the input shaft is rotated at a velocity 
equal to the preset speed, any additional external force 
(in the form of torque) causes clutches to engage and 
the input shaft begins to add driving force to the system. 
The additional"drive" is detected by the speed selec
tor's circuitry which responds by regulating power to 
the servomotor to prevent over speed i ng of the system. 
When the input shaft is rotated at less than the preset 
speed, the dutch system disengages and the internal 
system again drives itself. 

Opposing forces between the input shaft and the 
servomotor create a resu Itant axial force along the worm 
shaft. This force is transmitted to a hydraulic load cell 
(G) positioned beneath the worm, and subsequently to 
a pressure gauge (H) and pressure transducer (I). The 
transducer converts the downward pressure of the 
worm to an electrical signal for use by the torque 
channel on the dual-channel recorder. 
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The goniometer housing contains a potentiometer 
which generates an electrical signal representing the 
shaft's relative rotational position at any given time. A 
switch signals a change in the direction of the input 
shaft. These signals provide input for the position-angle 
chan nel of the dual-channel recorder. Note that the 
dynamometer and speed selector may be operated 
without the dual-channel recorder if the recorder is 
being serviced and if accurate torque or position-angle 
measurements are not required . 



Bijlage H 

Berekening van het metabool 
vermogen 

Cybex experiment SMA: 88,46 

conditie Vo2 (mllmin) VCo2 (ml/min) lEE (J/s) 'EESMR 
rust 399 330 135,04 46,58 

311 280 107,01 18,55 
404 239 129,40 40,94 
422 273 136,96 48,50 

mean 127,10 38,84 
nl 412 259 133,14 44,68 

495 317' 160,41 71,95 
620 377 199,37 110,91 
414 287 135,85 47,39 
407 310 135,70 47,24 

mean 152,89 64,43 
n2 444 265 142,39 53,93 

638. 3751 
~~ 

115,70 
791 376 157,80 

• 

488 335 159,87 71,41 
416 384 143,87 55,41 

! 179,31 90,85 
n3 

• 

772 386 241,81 153,35 
714 407 227,50 139,04 
822 375 254,70 166,24 
700 336 218,18 129,72 
671 366 212,53 124,07 

230,95 142,49 
n4 849 404 264,35 175,89 

736 422 234,70 146,24 
765 398 240,82 1 
6071 392 196,95 108,49 
446 396 153,04 64,58 

217.97 129,51 
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BIJLAGE 1. BEREKENING VAN lIET VERMOGEN 

mtibia=O.041*mtot+O.005; 
mvoet=O.0085*mtot+O.2980; 
mcybex=2.47/2; 
mzw=mtibia+mvoet+mcybex; 

11=(1-0.581)*ltibia; 
12=ltibia+O.745*lenke1-0.007: 
13=0.405; 
1zw=(11*mtibia+12*mvoet+13*mcybex)/mzw; 

Jzw=(11-1zw)-2*mtibia+(12-1zw)-2*mvoet+(13-1zw)-2*mcybex; 
Ja=Jzw+mzw*lzw-2; 

1.----------------------------~-------------------

P=Ja*fip.*fipp+T.*fip 

P=Ja*fip.*fipp 

absintP=l/T*stap*cumsum(abs(P»; 

tijd=tijd(1:1:5000); 
plot(tijd,absintP); 
hold on 
pause 
waarde=max(absintP) 
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Bijlage J 

Berekening van de versnelling 

verwerking experimentele gegevens met/zonder invloed vall g 
verwerking volgens abs(al)+abs(a2), abs(al+a2) en sqrt(a12 + ([22) 
programma met constanten 

constant 

1.------------------------------------------------
oproepen hoek :fi 

sign= .. 3; 
filt 
differ 

1.------------------------------------------------
oproepen van de versnelling al 

sign= .. 4; 
filt 
y=y(1:1:5000); 
a1=y-g*sin(fi); 

als geen g-component gewenst is laten we de tweede term weg 
oproepen van de versnelling a2 

sign= .. 5; 
filt 
y=y(1: 1: 5000) ; 
a2=y+g*cos(fi); 
a2=-a2; 

absinta=stap*cumsum(1 van de 3 methoden); 
absinta=absinta(1:1:5000); 
tijd=tijd(1:1:5000); 
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Bijlage K 

Grafiek van aI, a2 en a3 tegen de 
tijd 
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Bijlage L 

Grafiek van P F tegen aa, ab en ac 

( experiment) 

Experimenteel gedeelte 
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BIJLAGE 1. GRAFIEK VAN PF TEGEN AA, AB EN AC (EXPERIMENT) 65 

L.l Lang experiment zonder rem 

lang experiment;zonder moment;met g; *=aa,+=ab,o=ac 
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lang experiment;zonder moment;zonder g; *=aa, +=ab,o=ac 
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BIJLAGE L. GRAFIEK VAN TEGEN AA, AB EN AC (EXPERIMENT) 66 

L.2 Kort experiment zonder rem 
kort experiment;zonder moment;met g; *=aa,+=ab,o=ac 
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Bijlage M 

Regressie-analyse van c 

regressie:c=ln(n-69)/3.327 Winter:(82;0.775),(93;0.95),(114,1.145) 
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