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spiennodellering hoofd-nek model samenvatting 

SAMENVATIING 

Om het gedrag van het hoofd-neksysteem tijdens impactsituaties te kunnen bestuderen, is er een 
wiskundig model gemaakt. In het oorspronkelijke model van Deng [1] waren vijftien paar spieren 
gemodelleerd a1s niet-lineaire veren. Het doel van deze stageopdracht is deze spiermodellering te 
verbeteren. 
Er is er gekeken welke van de vijftien door Deng gemodelleerde spieren relevant zijn voor de te 
beschouwen impactsituaties. 
Met een zogenaamd Hill-spiermodel is het mogelijk om naast het passieve spiergedrag van de niet
lineaire veren ook actief spiergedrag te modelleren, dat zelfs reksnelheidsafhankelijk kan zijn. 
Het hoofd-nekmodel is gelmplementeerd in MADYMO, waarin ook het Hill-model gelmplementeerd is. 
De passieve en actieve kracht-lengte- en de kracht-snelheidsrelatie zijn in MADYMO door middel van 
standaardfuncties ingebouwd. Deze functies zijn afhankelijk van een aantal (vorm-)parameters. 
In dit verslag wordt de invloed van variatie van deze parameters op de spierkarakteristieken en op het 
gedrag van het hoofd-nekmodel beschreven. In eerste instantie wordt er alleen gekeken naar frontale im
pactsituaties. Vit de simulaties blijkt dat de variaties van de vormparameters relatief weinig invloed 
hebben op het gedrag van het hoofd-nekmodel. Grotere verschillen daarentegen treden op wanneer actief 
spiergedrag wordt gemodelleerd in plaats van passief spiergedrag en wanneer actief reksnelheids
afhankelijk spiergedrag wordt gemodelleerd in plaats van actief spiergedrag. 
Naast het vari~ren van de parameters zijn de aanhechtingspunten van de gelmplementeerde spieren ge
controleerd. In de literatuur zijn nieuwe data gevonden, waarmee simulaties zijn gedaan. Daaruit blijkt 
dat de invloed van deze cOOrdinaten van de aanhechtingspunten ten opzichte van de lokale assenstelsels 
relatief groot is. 
Tot slot is er bekeken of het Hill-model ook voldoet voor laterale impactsituaties. Daartoe zijn er 
simulaties gedaan met actief en met reksnelheidsafhankelijk actief spiergedrag en het blijkt dat het Hill
model ook voor laterale impactsituaties voldoet. 
Algemeen kan er geconc1udeerd worden, dat het modelleren van het spiergedrag verbeterd is door 
toepassen van het Hill-model. 
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1. INlEIDING 

Ex vinden steeds vaker auto-ongelukken plaats waarbij de slachtoffers een blijvend nekletseloplopen. 
Vaak gaat het hierbij om een zogenaamde whiplash, een ruet zo'n ernstig nekletse1, waarvan de oorzaak 
nog steeds onduidelijk is. Om inzicht te laijgen in het gedrag van het hoofd-neksysteem tijdens zo'n on
geval, is er een wiskundig model gemaakt om numerieke simulaties mee uit te kunnen voeren (zie 
figuur 1). Het oorspronkelijke drie-dimensionale model van Deng en Goldsmith [1] is door De Jager [2] 
gemodificeerd om het Ie kunnen implementeren in het multibodY/eindige-elementen pakket MADYMO 
versie 5.1 van het TNO Crash~Safety Research Centre te Delft 

figuur 1 model 

Het model bestaat nit tien starre llchamen: het hoofd, de zeven cervicale wervels C l-C7, de eerste 
thoracale wervel Tl en de torso, voorgesteld door T2. De wervels zijn verbonden door zogenaamde 
intervertebrale gewrichten, die bet gezamenlijke gedrag van de tussenwerve1schijf, van de ligamenten en 
van de facetgewrichtjes modelleren. Daarnaast zijn er vijftien paar spieren gemodelleerd door middel 
van niet-lineaire veerelementen. Het model is symmetrisch ten opzichte van het sagittale vlak. 
Omdat spieren een ingewikkelder gedrag vertonen dan dat van een (pas sieve) veer, kan door gebruik te 
maken van een ingewikkelder spiermodel een realistischer beeld verkregen worden. zodat uiteindelijk de 
functie van de nekspieren in relatie tot ongevalssituaties bekeken kan worden. V oor een waarheidsge
tronw beeld dient er ook gekeken te worden welke nekspieren aan het model van Deng [1] toegevoegd 
dienen te worden en welke er eventueel weggelaten kunnen worden. Bovendien zal er gekeken worden of 
de bijbehorende colSrdinaten van de origines en inserties van de verschillende nekspieren kloppen ofver-

. beterd moeten worden. 
Met het ingewikkeldere spiermodel kan bovendien de delay ten gevolge van de neurale activatie 
meegenomen worden; bekeken zal worden wat het effect is van het moment van activatie en de mate 
waarin de spieren worden geactiveerd. 
In dit verslag wordt de bovenstaande verbetering van de spiermodellering in het hoofd-nek model 
beschreven. In hoofdstuk twee en drie wordt het gebruikte spiermodel van Hill met de daarbij bellorende 
parameters beschreven. Hoofdstuk vier beschrijft de spier en in het hoofd-nekmodel: welke spieren zijn 
er geYmplementeerd en met welke co(jrdinaten. De daadwerke1ijke implementatie wordt beschreven in 
hoofdstuk vijf en de parametervariatie voor de frontale impactsituatie komt in hoofdstuk zes aan de 
orde. In hoofdstuk: zeven wordt tenslotte bekeken of het model ook voldoet voor de laterale impactsitua
tie eventuee1 door eenvoudige mode1modificaties. 
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2. HILL-SPIERMODEL 

2.1. Algemene beschrijviug Hill-modellen 

E:r zijn verschillende manieren om spiergedrag te modelleren. Oit kan bijvoorbeeld door middel van 
zogenaamde "Huxley distributed parameter" modellen. Deze modellen geven een mathematische 
representatie van het contractiele proces tussen de actioo- en myosinemoleculen, waardoor de 
spiercontractie plaatsvindt 
Ben tweede soort, meer empirische en fenomenologische modellen zijn de "Hill-modellen", waarbij de 
spier wordt beschouwd a1s een 'black box' (zie figuur 2). De uitgang (kracht) van die 'black box' wordt 
dan zo good mogelijk beschreven a1s functie van de ingang (activatie, verlenging, contractiesnelheid 
etc.). De Hill"modellen zijn ontstaan uit metingen aan geYsoleerde spieren, waaruit al sool bleek dat 
gei'nerveerde spieren zich in mechanisch opzicht viscoelastisch gedragen. A. V. Hill (1938) beschreef het 
8piergedrag als functie van chernische reacties en de daarmeesamenh@g~nde warmteproduktie. Hieruit 
volgde uiteindelijk een model dat het mechanisch gedrag van spieren beschrcef. SindsClleujd zijn er cen 
grOOt aarital Hill:':fuodetlell bmwikkeld, waarvan demeeste cen combinatie zijn van veren, dempers en 
contractiele elementen. 

SE <n 

o~i 
SE m 

6 

[~,!UT 2 verschillende Hill-model/en 

Vaak worden ook senele veerelementen toegevoegd om het gedrag van de pezen te beschrijven. 
Bovendien kunnen massa-elementen toegevoegd worden om de spiennassa te mode11eren. 
Het gedrag van bovengenoemde parallelle en seriele elementen kan beschreven worden met kracht
lengtere1aties en met kracht-soolheidrelaties. Door een goede keuze te maken voor deze re1aties kan met 
bet model bet gedrag van ren spier zo goed mogelijk beschreven worden. 

2.2.Gebruikte Hill-model 

In het multibody/eindige-elementenpakket MADYMO 5.1 is een Hill-model gelmplementeerd om spieren 
te kunnen modelleren (zie figuur 3). 

SE1 M1 M2 - SE2 

PE 

JIgUur 3 toegepast Hill-model in MADYMO 
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Het spiermodel bestaat uit: 
• een contractiel element (CE), dat de actieve kracht die de spier genereert, beschrijft 
• een parallel elastisch element (PE), dat het elastisch gedrag van de spier beschrijft 
• twee seri~le elastische elementen (SE1 en SE2), die het gedrag van de pezen en de aponeurosis 

beschrijven 
• twee massa's (M1 en M2), die de massa van de spier voorstellen. 

In het bestaande hoofd-nek model worden de spiermassa's en de pezen niet meegenomen en wordt er 
alleen gebrnik gemaakt van het contractiele element (CE) en het parallelle elastische element (FE). Het 
model beschrijft dan de kracht F als functie van de spierlengte 1, de verlengingssnelheid v en de active 
state A, waarbij de active state een maat is voor de neurale activiteit. 

De spierkracht wordt dan als voIgt berekend: 

met 

FCE =AFmax fH (vr)fl(l) 

FPE = F maxfp (Ir) 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 

waarbij fH (v r) een reksnelheidsafuankelijke relatie is, fl (Ir) de actieve kracht-lengte relatie en fp (Ir) 

de passieve kracht-lengte relatie is. De dimensieloze spierlengte Ir en de verlengingssnelheid v r zijn 
gedefinieerd volgens: 

1 =_1 
r 1 

ref 

v 
v =--

r Vmaxa 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

waarbij lref de referentielengte van de spier is, V max is de maximale relatieve verlkortingssnelheid en 
4(A) beschrijft hoe Vmax afuankelijk is van de active state A. De bovengenoemde functies zijn als voIgt 
standaard ingebouwd in MADYMO: 

junctiejv 

de maximale verkortingssnelheid is onafuankelijk van de active state, dus fv (A) = 1 

junctiejH 
de standaard kracht-snelheidrelatie is als voIgt gedefinieerd: 

vr~-1 fH(VJ=O (2.7) 

-1 < vr ~ 0 f (v ) _ 1 + v r 
H r - I-v

r
/CE,n 

(2.8) 

(2.9) 
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functiefL 
de standaard kracht-1engtere1atie van het contractie1e element 1uidt: 

functiefp 
De passieve kracht-1engterelatie van het paralle11e e1astische element PE luidt: 

met als constanten 

k = PEs!! 
2 PE 

xm 

Hill-spiermodel 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

In de vergelijkingen (2.7}-(2.13) komen een aantal parameters voor. Deze parameters en het effect van 
variatie de parameters op de kracht-1engte- en kracht-snelheidrelaties worden uitvoerig beschreven in 
hoofdstuk 3. 

2.3. Beperkingen en aannames 

Het grote voordeel van het Hill-model is zijn eenvoud en het directe verband met macroscopische 
spierexperimenten. Deze mode1structuur (parallelschakeling van een contractiel element CE en een 
parallel elastisch element PE) beschrijft in essentie het gedrag van spieren. Bovendien is het vrij 
eenvoudig om in de literatuur parameterwaarden te vinden, aangezien de parameters gerelateerd zijn aan 
standaardexperimenten. Een nadeel echter is dat de (viscoelastische) relaties geen verband hebben met 
de fysische werkelijkheid. 
Zoals reeds vermeld, worden in het gebruikte model de spiermassa en het gedrag van de pezen 
verwaarloosd. Het is evenwel mogelijk om deze te modelleren door massa- en veere1ementen toe te 
voegen, maar dat valt buiten het kader van deze stageopdracht. Bovendien valt de werkelijke werklijn 
niet samen met de rechte lijn door origo en insertie. 
Er wordt geen rekening gehouden met de verhouding snelle en langzame spiervezels in de te modelleren 
spieren. Bovendien is het met het bovenstaand model niet mogelijk de zogenaamde 'pennation angle', de 
hoek waaronder de spier aan de pees bevestigd is, te modelleren. Ook wordt er vanuit gegaan, dat het 
hierboven beschreven model geldig is voor elke spier, ongeacht de functie die de spier in het 
bewegingsapparaat vervult. 
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3. PARAMETERS 

Zoals vermeld in hoofdstuk 2 wordt het spiergedrag in het Hill model beschreven door middel van een 
drietal relaties: 

• pas sieve kracht-lengterelatie 
• actieve kracht-lengterelatie 
• kracht-snelheidrelatie 

Deze relaties bevatten een aantal parameters, die deels spierafhankelijk en deels voor de eenvoud 
spieronafhankelijk te veronderstellen zijn (zie tabel!). 

parameter spieraffiankelijk beschrijving 
Frnax ja maxim ale spierkracht 
lref ja referentielengte 
Vrnax nee maximale verkortingssnelheid 
CEsh nee vormparameter (zie figuur 7) 
CEshl nee vormparameter 
CErnl nee limiet in karakteristiek (zie figuur 8) 
Sk nee vormparameter (zie figuur 6) 
PExm nee limiet in karakteristiek (zie figuur 5) 
PEsh nee vormparameter (zie figuur 4) 

label! parameters in Hill model 

De bepaling van de optimale keuze voor bovenstaande parameters en de invloed van deze parameters op 
het gedrag van het hoofd-neksysteem zal in hoofdstuk 6 beschreven worden. In de volgende paragrafen 
wordt de invloed, die de bovenstaande parameters hebben op de standaard spierkarakteristieken, 
beschreven. 

3.1 Passief spiergedrag 

Voor de implementatie van het passieve spiergedrag zijn een viertal parameters van belang. Dit zijn 

Frnax, lref' PExm en PEsh· 
Volgens Winters en Stark [9] is de spierspanning spieronafhankelijk en bedraagt deze 0.5 MPa. Vit deze 
spierspanning kan samen met de dwarsdoorsnede van de spier (zie hoofdstuk 4) de maximale kracht van 
de spier worden bepaald. 
In Deng [1], maar ook in de REPRINT-file van MADYMO, staan de referentielengtes van de spieren. Dit is 
de lengte van de spier in ongespannen toestand. 
Zoals ook uit de formules (2.11) - (2.13) blijkt, is PExm de rek waarbij de maximale spierkracht wordt 
geleverd. Deze waarde komt overeen met de a uit formule (6.5) van Deng [1], zoals uit paragraaf 6.1 zal 
blijken. PEsh is een vormparameter. De invloed van deze parameter op de kracht-lengterelatie blijkt uit 
onderstaande figuur, waarbij PExm=0.7 is gekozen. 

-8-
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0.3 

Q.Q 

Q.25 
D .• 

0.7 

~ ~ D.' 

:£ D.' :£ 
~ D.' ~ 0.15 
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~ ~ 0.1 

0.3 

D.' 
D.DIS oj / J 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 

rl!llatilll'llfl Itlngle [-] relctil!'4e lengte [-] 

figuur 4 invloed PEsh op passief spiergedrag figuur 5 invloed PExm op passief spiergedrag 

3.2 Actief spiergedrag 

De actieve spierkracht is naast de maximale spierkracht Fmax slechts afhankelijk van een parameter, 
namelijk Sk- In figuur 6 is de invloed van deze parameter op de kracht-lengterelatie te zien. 

0.2 0.8 0.8 1.2 1.4 1.6 1.8 

relatieve: lengte: [-] 

figuur 6 invloed van Sk op aetie! spiergedrag 

Daarnaast is de actieve spierkracht lineair afhankelijk van de active state A. De invloed van deze 
parameter op het actieve spiergedrag zal in hoofdstuk 6 bekeken worden. 

3.3 Reksnelheidsafhankelijk spiergedrag 

Wanneer reksnelheidsafhankelijk (actief) spiergedrag wordt gemodelleerd, zijn drie extra parameters 
nodig om de kracht-snelheidsrelatie te beschrijven. 

1.8 

1.4 

1.2 

~ 
~ 
u 

~ 0.8 .. 
t 
~ o.e 
"li 

0.4 

0.2 

O~~~--~--~--~--~--~--~--~--~~ 
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 

verle:ngingslne:lhe:id [-] 

figuur 7 invloed van CEsh op reksnelheidsafhankelijk 
spiergedrag 
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Van deze drie parameters zijn CEsh en CEshl de vormparameters van de karakteristiek voor relatieve 
lengtes kleiner, respectievelijk groter dan 1. De invloed van deze vormparameters wordt gelllustreerd 
door CEsh te vari~ren (zie figuur 7)_ CErnl daarentegen bepaalt de maximale waarde van de relatieve 
kracht (zie figuur 8)_ 

l.:t 
1.8 

1.4 

~ 1.2~ 

'z: "m;'" 1 
CEm!=1.S 

1 
~ 
m 
t 
~ 0.8 

~ 
0.8 

0.4 

0.2 

o~~--~--~--~--~--~--~--~~--~ 
-1 -0.8 -0.6 -0.+ -0.2 0 0.2 0.4 0.6 O.B 

relctie\le verlengingssnelheid [-] 

figuur 8 invloed van CEml op reksnelheidsafhankelijk 
spiergedrag 
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4. SPIERDATA 

4.1 Geimplementeerde spieren 

In het originele model van Deng en Goldsmith [1] zijn vijftien paar spieren gemodelleerd om het gedrag 
van hoofd en nek in een impactsituatie te beschrijven. Volgens H. van Mameren (RL) zijn een aantal 
spieren daarvan te zwak om in een impactsituatie voldoende kracht te leveren om de beweging van hoofd 
en nek te beInvloeden, met name in vergelijking met de overige spieren die weI worden meegenomen. De 
bedoelde spieren zijn: 

• m. spinalis capitis 
• m. spinalis cervicis 
• m. longissimus capitis 
• m. longissimus cervicis 

De overige en weI van belang zijnde spieren voor de te beschouwen frontale (en later ook voor de 
laterale) impactsituaties, staan in tabel 2 genoemd. 

spier afkorting rustlengte (cm) oppervlakte (cm2) 

m. sternocleidomastoideus scm 18.07 3.568 
m.longus capitis loncp 7.25 2.000 
m. longus colli lonel 10.15 2.000 
m. scalenius anterior scaa 10.24 1.656 
m. scalenius medius scam 7.30 0.436 
m. scalenius posterior scap 6.40 1.360 
m. trapezius trap 19.98 3.500 
m. splenius capitis splcp 16.85 2.244 
m. splenius cervicis splcv 11.79 0.847 
m. semispinalis capitis semcp 14.81 1.500 
m. semisEinalis cervicis semcv 9.35 0.718 
tabe12 geiinplementeerde spieren [1] 

De spieren zijn in het numerieke model geimplementeerd door middel van het MUSCLE-element met de 
coordinaten van de aanhechtingspunten (origo en insertie), zoals beschreven in paragraaf 4.2. 

4.2 Origo en insertie 

In het model van Deng heeft elke spier drie aanhechtingspunten. Het meest distale aanhechtingspunt 
wordt de insertie genoemd, terwij1 het proximale aanhechtingspunt de origo wordt genoemd. Thssen 
deze twee punten is nog een derde aanhechtingspunt gedefinieerd. Deze modellering is echter in 
MADYMO zeer bewerkelijk en daarom wordt dit middelste punt weggelaten in het model. 
In het model worden de coOrdinaten van de origines en inserties uitgeclrukt in de lokale assenstelsels van 
elke wervel. Deze assenstelsels liggen tussen de wervels, dicht bij de facetgewrichtjes en aan de achter
kant van de tussenwervelschijf. 

figuur 9 definitie assenstelsel Deng [1] 
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De co(jrdinaten van de origines en inserties van de spieren aan de rechterzijde volgens Deng staan in 
tabe13. De co(jrdinaten van de spieren aan de linkerzijde zijn gelijk aan die van de rechterzijde. behalve 
dat de y-coOrdinaat negatief is. 

s:Qier origo x y z insertie x y z 
scm TIIX 6.14 2.50 0.00 HEAD 0.73 6.00 3.77 
loncp C4 1.72 2.00 0.66 HEAD 2.51 0.00 1.45 
lonel TIIX 2.11 1.50 0.00 C3 2.18 1.50 0.79 
scaa C3 0.66 2.00 0.73 TIIX 4.96 3.50 0.00 
scam C5 0.79 2.00 0.59 THX 3.50 4.00 0.00 
scap C6 0.86 2.00 0.66 THX 2.44 5.00 0.00 
trap TIIX -5.29 10.00 0.00 HEAD -3.10 0.00 2.97 
splcp TIIX -3.57 0.00 2.18 HEAD -1.52 6.00 3.57 
splcv TIIX -4.62 0.00 1.85 C1 -2.25 1.50 0.73 
semcp TIIX -1.65 2.50 1.98 HEAD -2.31 0.00 2.78 
semcv T1 -1.06 2.50 1.12 C1 -1.78 0.00 0.86 
tabel3 eoordinaten origo en insertie [1] (in em) 

Om te kijken of deze waarden kloppen. is er in de literatuur gezocht naar data voor de coOrdinaten voor 
de origines en inserties. In Seireg en Arvikar [12] zijn de coordinaten gedefinieerd ten opzichte van een 
assenstelsel zoals in figuur 10. 

;. 

figuur 10 Definitie assenstelsel Seireg en Arvikar [121 

Zij beschouwen echter voor elke spier meerdere werklijnen. terwijl Deng er slechts een heeft 
gedefinieerd. Voor de simulaties met de coOrdinaten van Seireg en Arvikar worden de co(jrdinaten 
gebruikt van de werklijnen. zoals die ook door Deng zijn gehanteerd. Deze coordinaten staan in tabel4. 
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de werklijn van THX naar HEAD bij de m. trapezius in Seireg 
en Arvikar niet gedefinieerd is. Voor deze coOrdinaten wordt de definitie van Deng gebruikt. Bovendien 
wordt bij de m. semispinalis cervicis de werklijn van THX naar C2 genomen in plaats van die van TI 
naar C 1. omdat ook deze werklijn bij Seireg en Arvikar niet gedefinieerd is. Vit Seireg en Arvikar blijkt 
overigens niet of de werklijnen van Deng de belangrijkste werklijnen zijn. 

s:Qier origo x y z insertie x y z 
scm TIIX 13.00 1.00 23.00 HEAD -3.50 5.00 2.30 
loncp C4 0.50 2.30 1.00 HEAD 1.70 0.40 0.80 
lonel TIIX 10.30 0.00 27.00 C3 1.00 0.00 0.80 
scaa C3 0.50 2.30 1.00 THX 10.50 5.30 24.00 
scam C5 -0040 2.80 0.50 THX 7.50 5.30 27.00 
scap C6 -0040 2.80 0.50 THX 4.50 5.30 25.50 
trap TIIX niet te bepalen HEAD niet te bepalen 
splcp TIIX 3.00 0.00 25.00 HEAD -3.00 4040 1.60 
splcv TIIX 1.50 0.00 22.50 Cl 0.00 3.60 0.70 
semcp TIIX 4.00 3.00 24.00 HEAD -5.30 1.80 2.50 
semcv TIIX 1.50 3.00 22.00 C2 -2.70 0040 -0.80 
tabel4 eoordinaten origo en insertie [121 (in em) 
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Om deze co<irdinaten uit te kunnen drukken in de lokale assenstelsels van het model dienen de 
co6rdinaten getransformeerd te worden. omdat de defmities van de assenstelsels niet overal 
overeenkomen. De defmities van de oorsprong van het hoofd-assenstelsel zijn gelijk; de oorsprong van 
het thorax-assenstelselligt bij Seireg en AIvikar [12] ter hoogte van de Ll!f12-verbinding. Zie voor een 
uitgebreide beschrijving en berekening van deze transformatie appendix AI. 
Hetresultaat van deze transformaties is een nieuwe set co6rdinaten, vermeld in tabe15. 

s~ier origo x r z insertie x r z 
scm THX 6.80 1.00 0.10 HEAD -3.50 5.00 2.30 
loncp C4 1.29 2.30 1.00 HEAD 1.70 0.40 0.80 
lond rnx 3.21 0.00 3.33 C3 1.78 0.00 0.80 
scaa C3 1.28 2.30 1.00 TIIX 4.13 5.30 0.47 
scam C5 0.41 2.80 0.50 TIIX 0.50 5.30 2.65 
scap C6 0.43 2.80 0.50 TIIX -2.05 5.30 0.47 
trap rnx -5.29 10.00 0.00 HEAD -3.10 0.00 2.97 
splcp rnx -3.39 0.00 0.38 HEAD -3.00 4.40 1.60 
splcv TIIX -4.24 0.00 -3.17 C1 0.77 3.60 0.70 
semcp rnx -2.17 3.00 -1.11 HEAD -5.30 1.80 2.50 
semcv mx ~4.12 3.00 -3.65 C2 -1.94 0040 -0.80 
tabelS getransjormeerde origo en insertie (in em) 

Bij deze nieuwe set co<irdinaten behoren nieuwe referentielengtes (dit is de ongespannen spierlengte). 
Deze referentielengtes in tabe16 komen uit de REPRINT-file van MADYMO: 

s~ier 

m. stemocleidomastoideus 
m.longus capitis 
m. longus colli 
m. scalenius anterior 
m. sealenius medius 
m. scalenius posterior 
m. trapezius 
m. splenius capitis 
m. splenius cervicis 
m. semispinalis capitis 
m. semispinalis cervicis 

rustlengte (em) 
18.10 
6.10 
6.70 

10.10 
5.50 
7.10 

20.00 
16.50 
18.50 
17.30 
14.60 

tabel6 nieuwe referentielengtes (in em) 

Wanneer we de twee sets co<irdinaten vergelijken, valt op dat over het algemeen de verschillen maximaal 
0,5 cm bedragen. behalve wanneer we kijken naar de TIIX-coordinaten. Daar treden grotere verschillen 
op. Daarbij dient opgemerkt te worden, dat de aanhechtingspunten van de spieren bij Seireg en Arvikar 
ook onder het assenstelsel van T2liggen, terwijl deze bij Deng ter hoogte van dat assenstelsel of hoger 
gelegen waren. Daarnaast komt dit waarschijnlijk omdat bij de coordinaattransformatie tussen Seireg en 
Arvikar en Deng afstanden en rotatiehoeken zowel van Deng als van Seireg en Arvikar gebruikt worden. 
De verschillen in rustlengtes worden veroorzaakt door de verschillen in coordinaten. 
Over het algemeen kan gecondudeerd worden, dat de twee sets redelijk tot goed overeenkomen. 
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5.IMPLEMENTATIE 

De in hoofdstuk vier genoemde relevante spieren zijn in MADYMO 5.1.1 geYmplementeerd met behulp 
van het standaard MUSCLE-element in de CONIROL-module van de DATA-file, de inputftle van 
MADYMO. Daartoe is de bestaande inputftle op de benodigde plaatsen aangepast. Om de spieren in de 
simulaties zichtbaar te maken, zijn over de werklijnen van de spieren Kelvin-elementen geplaatst met 
een stijfheid en een dempingsconstante gelijk aan nul. 
De simulaties zijn uitgevoerd op een Silicon Graphics Personal Iris 4D30 Workstation, met een 
gemiddelde rekentijd van ± 9 minuten per simulatie. Deze simulaties beslaan zowel frontale a1s laterale 
sledetesten, waarbij de slede eenmaximale versnellingvanrespectievelijk 14g (g = 9.81 rn/s2) en 7g 
ondergaat. De daarbij optredende maximale versnelling van de thoracale wervel T1 bedraagt zo'n 30g. 
Verticale versnellingen zijn velWaarloosbaar klein en worden daarom niet meegenomen. Dit 
versnellingssignaal is de ingang van het model. Als uitgang van het model worden bekeken: 

• de translatie- en rotatieversnelling van het zwaartepunt (cg) van het hoofd, 
• de lineaire en hoekverplaatsingen van het zwaartepunt van het hoofd ten opzichte van de torso T2, 
• de hoofdtrajectorie, de hoofdrotatie en de hoofdrotatie versus de nekrotatie. 

Voor deze uitgangen zijn met behulp van proeven met vrijwilligers de boven- en ondergrenzen 
(envelopes) bepaald op basis van experimenten van het Naval Biodynamics Laboratory (NBDL). Als 
het hoofd-nekmodel voldoet, dan moeten de uitgangen van het model tussen deze envelopes liggen. 
Validatie van het gebruikte spiermodel zal onder andere gebeuren door vergelijking van de uitgangen 
met deze envelopes. 
Uit De Jager [2] blijkt dat het huidige hoofd-nekmodel (met passief spiergedrag) op een aantal punten 
nog tekortschiet, onder andere qua spiermode11ering. Het is dus niet ZO, dat wanneer de gevonden 
trajectories niet binnen de envelopes passen, dat het spiermodel fout is. Of, dat wanneer de trajectories 

__ weI binnen de envelopes passen, dat hetspiermodetdan goedis. 
Naast de bovengenoemde uitgangen kan er met MADYMO ook grafische output verkregen worden. Voof --
een frontale impact5ituatie levert dat de volgende plaatjes op: 

Time: 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms 

Time: 120 ms 140 ms 160 ms 180 ms 
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6. PARAMETERVARIATIE VOOR FRONTALE IMPACTSITUATIE 

6.1. Passier spiergedrag 

Als eerste stap in het modelleren van de spieren is er aIleen gekeken naar het passief spiergedrag. Dat 
houdt in dat in de vergelijkingen (2.2) en (2.6) de functies fv, fH en fL gelijk aan nul worden gesteld. We 
hebben dus in principe alleen te maken met: 

waarbij geldt dat: 

met a1s constanten 
1 

kl = --:::PE;;--
e "'-1 

k _ PEsh 

2 - PE 
xm 

(6,1) 

(6.2) 

(6.3) 

(6.4) 

Yamada [13] heeft experimenteel de spanning-rekrelatie van de m. sternoc1eidomastoideus bepaald. In 
het model van Deng en Goldsmith [1] is er gebruik gemaakt van onderstaande constitutieve relatie voor 
de spanning-rekrelatie: 

{ 

kE 
--E voorE>O 

cr= I--
a 

o voorE~O 

(6.5) 

waarbij CJ de spierspanning is, e de spierrek, k de lineaire veerconstante en a de rek waarvoor de 
maxima1e spierspanning bereikt wordt. Deng[l] heeft de spanning-rekrelatie van Yamada gefit door 
k=3.34.104 N/m2 en a=0.7 te kiezen. Deng heeft deze k met een factor 10 vermenigvuldigd om in de 
rustsituatie het hoofd rechtop te kunnen houden. 
Omdat het in MADYMO ook mogelijk is fp door middel van een 'user-defined function' te implementeren, 
wordt er geen gebruik gemaakt van de standaardrelatie (6.2), maar wordt fp bepaald door de spanning 
uit (6.5) (met a=0.7 en k=3.34.1OS N/m2) te delen door de maxima1e spierspanning. Volgens Winters 
[9] is deze maxima1e spierspanning spieronafhankelijk en bedraagt deze 0.5 MPa. 
Vit deze simulatie blijkt dat de resultaten van het Hill-model (zoa1s te verwachten) overeenkomen met de 
resultaten van het model van Deng, eerder verkregen door De Jager [2]. 

Voor de overige simulaties is er echter gebruik gemaakt van k=3.34.104 N/m2 , omdat deze k het 
werkelijke passieve spiergedrag beschrijft. 

6.2. Weglaten niet relevante spieren 

Alvorens verder te gaan met het bepalen van de overige parameters, zijn er eerst simulaties in WlADYMO 
uitgevoerd om te kijken of het verwaarlozen van de in hoofdstuk 4 genoemde niet relevante spieren van 
invloed is op het hoofd-nek gedrag. De resultaten van deze simulaties zijn te vinden in appendix A2. 
Daaruit blijkt, dat er nauwelijks verschil is. Het is dus voora1snog geoorloofd om de genoemde spieren 
weg te laten en aIleen de elfpaar belangrijke spieren mee te nemen in het hoofd-nekmodel. Dit geldt a1-
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leen nog voor het passieve spiergedrag. A1s aan het spiermodel ook actief gedrag en reksnelheidsafhan
kelijk gedrag is toegevoegd, zal bekeken worden of deze aanname gerechtvaardigd is (zie paragraaf 6.7). 

6.3. Actief spiergedrag 

Het grote voordeel van het gebruik van het Hill model hoven dat van het model van Deng, is dat er actief 
spiergedrag kan worden gemodelleerd. Voor dit modelleren wordt er (in tegenstelling tot bij het passieve 
spiergedrag) gebruik gemaakt van de standaardfunctie van MADYMO. Dit kan gerealiseerd worden door 
in vergelijking (2.2) de functie fH gelijk aan 1 te stellen (dit impliceert dat er nog geen reksnelheidsaf
han...kelijk ge.drag wordt me.egenomen) en te Iaten gelden: 

(2.10) 

Deze functie is slechts afhankelijk van een parameter, namelijk Sk- De spierkracht voIgt dan uit: 

(6.6) 

waarbij A de active state is. Uit de literatuur (Thunnissen [14] of Thunnissen en Happee [15]) blijkt, dat 
voor het beschrijven van actief spiergedrag 

Sk = 0.54 (6.7) 

gekozen kan worden. In eerste instantie wordt de active state continue, A= 1, gekozen. Vit de simulaties 
met MADYMO blijkt de rek in de m. splenius cervicis het grootst te zijn. De kracht-Iengterelatie van de 
m. splenius celVicis ziet er dan. als voIgt uit: 

Kracht-wegrelotie 
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JigUUT 11 spiergedrag m. splenius eervieis 

Deze kracht-Iengterelatie kan opgebouwd worden gedacht uit twee delen, een passief en een actief dee!. 
Aktieve (-) en pCllllievlI!! (---) krccht-wlI!grelCltie 
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figuur 12 aetie! en passie! spiergedrag 
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De totale spierkracht is de som van de actieve en de passieve bijdrage. De spieren blijken reeds op 
tijdstip t = 0 ms te contraheren. Het spiermodel geeft (dus) geen realistisch beeld. De oorzaak hiervan is 
dat de spieren pas enige tijd na het begin van de impact door het zenuwstelsel worden geactiveerd. Dit 
wordt ook weI de neurale delay genoemd. De invloed hiervan wordt bekeken in paragraaf 6.4 
Om de invloed van deze parameter Sk te bepalen, worden simulaties gedaan met verschillende waardes 
voor Sk: 0.40, 0.54 en 0.68. Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van het 25ms-active statesignaal (zie 
paragraaf 6.4). Het resultaat is weergegeven in appendix A3. Vit deze resultaten blijkt dat de invloed 
van deze parameter relatief groot is ten opzichte van variaties van overige parameters. 
Veor de overige simulaties zal gebruik gemaakt worden van Sk=0.54, omdat dit een in de literatuur 
[14,15] vaker gehanteerde waarde is. 

6.4. Active state 

De hierboven genoemde neurale delay kan in het Hill model worden germplementeerd door middel van 
de active state A. Volgens Hatze [16] geldt voor een toestand van minimale activatie dat A=0.OO5. 
Maximale activatie vindt plaats wanneer A= 1. 
Deze active state kan worden gemodelleerd door middel van de differentiaalvergelijking volgens Winters 
en Stark [11]: 

E-A 
A' =-- (als E > A dan Ta = Too, anders Ta = Tda ) 

Ta 

waarbij , staat voor differentiatie naar de tijd. De excitatie E voIgt dan uit: 

E/ = u-E 
Tne 

(6.8) 

(6.9) 

Hierbij is T ne de neurale activatie-tijdconstante, T ac de tijdconstante voor activatie en T da de tijdcon
stante voor deactivatie. Aangezien er alleen activatie gemodelleerd wordt, speelt T da hier geen rol. 
In de literatuur worden er verschillende waardes aangedragen voor deze tijdconstanten. Op basis van 
Winters en Stark [11] is er gekozen voor: 

Tne =35 ms 

Too =10 ms 

Daarnaast is het nog onduidelijk, hoe groot de neurale delay is. De waardes in de literatuur vari~ren van 
Oms tot zo'n 80 IDS. Daarom is de invloed van deze variatie bekeken en zijn er een drietal 'active state 
definities' gemaakt, waarbij er sowieso de eerste 55 ms nog geen activatie is, omdat dan de sledeversnel
ling nul is. Daarop voIgt de neurale delay, die respectievelijk 0 ms, 25 ms en 50 ms bedraagt. 
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figUUT 13 Dejinitie active state 
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Met deze 'active states' zijn simulaties gedaan, waarvan de resultaten in appendix A4 staan. Daaruit 
blijkt, dat vooral het tijdstip, waarop de spieren actief worden, van belang is voor het hoofd-nekgedrag. 
Voor de overige simulaties zal gebruik gemaakt worden van het signaal, waarbij de active state na 25 
IDS begint op te lopeno 

6.5. Reksnelheidsafbankelijk spiergedrag 

Ook wanneer reksnelheidsafhankelijk spiergedrag wordt gemodelIeerd, wordt er gebruik gemaakt van de 
standaardfuncties van MADYMO. Naast een drietal vormparameters is de maximale relatieve contractie
snelheid van de spier van belang, Het blijkt dat deze afha.n~l(elijk is van de verhouding snelle en lany;arne 
vezels in de spier. Dit laatste geldt ook voor de vormparameter CEsh' Volgens Winters [4] ligt V max 
tussen 2 en 8. Om de invloed van V max op het hoofd-nekgedrag te bekijken, zijn een aantal simulaties 
gedaan met de default-waarden voor de vormparameters [8,15]: 

=0.25 
= 0.075 
= 1.5 

Wanneer de active state gelijk aan I gekozen wordt, blijkt uit de simulaties de kracht-snelheidsrelatie 
zoals afgebeeld in figuur 14. 
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figuur 14 kracht-snelheidsrelatie m. splenius cervicis 

Met het 25ms-active-statesignaal zijn drie simulaties gedaan met V max respectievelijk 2, 5 en 8. De re
sultaten van deze simulaties zijn te vinden in appendix AS. Hieruit blijkt dat variatie van V max nauwe
lijks invloed heeft op het hoofd-nekgedrag. 
Omdat de waarde van CEml direct invloed heeft op de door de spier geleverde kracht, wordt ook de 
invloed van variatie van CEml bekeken: de resultaten van de simulaties van CEml 1.5 en 2 staan in 
appendix A6. Daaruit blijkt dat er weinig verschil is tussen de twee simulaties. 

6.6. Invloed van de co6rdinaten 

Om het belang van de nauwkeurigheid van de spiercoordinaten van origo en insertie te bekijken, zijn er 
een aantal simulaties gedaan met de nieuwe set coordinaten, zoals beschreven in hoofdstuk 4 (zie ook 
appendix AI). Daarmee zijn zowel actief spiergedrag als reksnelheidsafhankelijk spiergedrag gesimu
leerd en vergeleken met de "oude" cOOrdinaten. Uit de resultaten (zie appendix A7) blijkt dat de invloed 
van de coordinaten voor actief spiergedrag redelijk groot is, terwijl die voor reksnelheidsafhankelijk 
spiergedrag iets kleiner is. Dit komt omdat de beweging en dus ook de verschillen bij reksnelheidsafhan
kelijk gedrag uitgooempt worden. 
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6.7. Weglaten niet relevante spieren 

Evenals in paragraaf 6.2 wordt er bekeken of het geoorloofd is om de in hoofdstuk vier genoemde 
spieren uit het model weg te laten. Daartoe zijn er een tweetal simulaties gedaan met actief, reksnel
heidsafhankelijk spiergedrag (met V max= 2; overige parameters default) met respectievelijk elf en 
vijftien paar spieren. De resultaten van deze simulaties zijn in appendix A8 terug te vinden. Daaruit 
blijkt, dat het voor frontale impactsituaties geoorloofd is om de vier niet relevante spieren weg te laten. 
Of deze aanname ook geldig is voor laterale impactsituaties, zal bekeken worden in hoofdstuk 7. 

6.8. Compleet model 

Nu de invloed van variatie van aIle in het model voorkomende parameters bekend is, wordt tot slot een 
simulatie gedaan, waarbij de "optimale" combinatie van de parameters gekozen wordt. Daarbij is 
gekozen voor: 

• passief spiergedrag 

• actief spiergedrag 

• reksnelheidsafhankelijk spiergedrag 

• co5rdinaten 

spierkarakteristiek van Deng [1] 

Sk=0.54 
active state oplopend vanaf 25 ms 

CEml =1.5 
CEsh =0.25 
CEshl =0.075 
Vmax =2 
definitie volgens Deng [1] 

In appendix All staat het resultaat van deze simulatie vergeleken met het spiermodel, zoals De Jager 
[2] dat gebruikt heeft, en met de NBDL-envelopes. 

Algemeen kan geconcludeerd worden, dat de invloed van variatie van de verschillende parameters op 
zich niet zo groot is. De toevoeging echter van actief en later van reksnelheidsafhankelijk gedrag is veel 
groter. Door implementatie van het Hill-spiermodel is het gedrag van het hoofd-neksysteem verbeterd 
ten opzichte van het spiermodel van Deng. Het hoofd-neksysteem keert na de impact weer terug in de 
begintoestand, de trajectories liggen beter binnen de envelopes en de beweging wordt uitgedempt. 
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7. LATERALE IMPACTSITUATIE 

Het spiermodel, zoals dat tot nu toe gebruikt is voor frontale impactsituaties, wordt nu toegepast om te 
kijken of het spiermodel ook voldoet voor laterale impactsituaties. Daartoe wordt hetzelfde hoofd
nekmodel gebruikt; er wordt echter een Tl-versnellingssignaal in de y-richting aangebracht op de welVel 
Tl. 

7.1. Actier en reksneiheidsainankeiijk spiergedrag 

Er zijn simulaties gedaan zowel voor actief spiergedrag als voor reksnelbeidsafhankelijk actief spierge
drag. De parameters zijn gekozen, zoals in het complete model, beschreven in paragraaf 6.8. De 
resultaten van deze simulaties staan in appendix A9. 
Daaruit blijkt dat zowel actief spiergedrag als reksnelbeidsafhankelijk spiergedrag het gedrag beter 
bescbrijven dan het pas sieve spiergedrag. Wanneer reksnelheidsafhankelijk spiergedrag wordt gemodel
leerd, blijkt weer dat de beweging wordt uitgedempt. 

7.2. Compleet model 

De verwachting is dat variatie van de parameters ook bij de laterale impactsituatie weinig spectaculaire 
invloed zal hebben. Tot slot wordt er een simulatie gedaan, waarbij de "optimale" combinatie van de pa
rameters vergeleken wordt met het spiermodel, zoals De Jager [2] dat gebruikt heefi, en met de NBDL
envelopes. Het resultaat daarvan is te vinden in appendix All. 

Algemeen kan geconcludeerd worden, het Hill-spiermodel ook geschikt is voor gebruik bij laterale 
impactsituaties en dat door toevoeging van het Hill-spiermodel het gedrag van het hoofd-neksysteem is 
verbeterd. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Vit de simulaties is gebleken, dat het Hill-model gebruikt kan worden om spieren te modelleren. Dit 
geldt wanneer passief, wanneer actief en wanneer reksnelheidsafhankelijk spiergedrag wordt gemodel
leerd. Het volledige Hill-model beschrijft het spiergedrag beter dan het model van Deng [1], waarmee 
immers aIleen passief spiergedrag kon worden gemodelleerd. 

Ais er met het Hill-model alleen passief spiergedrag wordt gemodelleerd, komen de r~llltaten van de 
simulaties overeen met die van het spiermodel van Deng, omdat voor het pas sieve spiergedrag de kracht
lengterelatie van Deng is gelmplementeerd. Het verschil met de simulatie zonder spieren is gering, omdat 
de optredende rekken zodanig klein zijn dat de passieve kracht verwaarloosbaar klein is ten opzichte van 
de maximale passieve spierkracht. 

Zowel uit de resultaten voor passief spiergedrag als uit die voor reksnelheidsafhankelijk actief spierge
drag blijkt, dat het verwaarlozen van de niet relevante spieren (namelijk de m. spinalis capitis, m. 
spinalis cervicis, m. longissimus capitis en m.longissimus cervicis) geoorloofd is. De trajectories liggen 
zo dicht bij elkaar, dat de invloed van die spieren verwaarloosbaar is. Bij de laterale impact daarentegen 
blijkt, dat de invloed van de betreffende spieren nog vrij groot is. Om het hoofd-nekgedrag zo goed 
mogelijk te beschrijven dienen wel aIle vijftien paar spieren te worden meegenomen. 

Als er naast passief spiergedrag ook actief spiergedrag wordt gemodelleerd, blijkt het hoofd-neksysteem 
zicht beduidend beter te gedragen volgens de NBDL-envelopes. Aetief spiergedrag is aihankelijk van de 
vormparameter Sk De invloed van Sk is relatief groot op de respons van het hoofd-neksysteem. 
Wanneer Sk groter wordt, wordt bij dezelfde relatieve spierlengte een grotere spierkracht geleverd en 
ontstaat er een stijver systeem met minder bewegingsvrijheid. Bovendien zijn de variaties tussen de si
mulaties met de in de literatuur aangedragen boven- en ondergrenzen voor Sk vrij groot. 

Daarnaast is het actieve spiergedrag afhankelijk van de active state A. Deze active state is op zichzelf 
weer afhankelijk van drie parameters: de tijdconstante voor spieractivatie T ac' de tijdconstante voor neu
rale activatie Tne en de neurale delay. Over de eerste twee is de literatuur vrij eenduidig. De grootte van 
de neurale delay is onduidelijk en varieert vee!. Het blijkt uit de simulaties, dat de invloed van de active 
state A op het hoofd-nekgedrag groot is, met name op de versnellingen. Immers, hoe groter de neurale 
delay, hoe later de spieren actief worden en is er in het begin langer aIleen passief spiergedrag. Het 
hoofd heeft dan een grotere bewegingsvrijheid (=slapper systeem). Op den duur echter (t > 200 ms) is in 
aIle gevaIlen de active state gelijk aan 1 en is het hoofd-nekgedrag gelijk. Het hoofd-neksysteem voert 
een eigentrilling uit. 

Deze invloed van de active state blijft ook gelden wanneer reksnelheidsafhankelijk spiergedrag wordt 
gemodelleerd. Het spiergedrag is dan naast een aantal vormparameters afhankelijk van de maximale re
latieve verlengingssnelheid V max' Naar mate V max groter is, wordt de relatieve verlengingssnelheid 
kleiner en wordt er een kleinere kracht door de spier gegenereerd. Algemeen kan worden geconcludeerd, 
dat wanneer reksnelheidsafhankelijk spiergedrag wordt gemodelleerd, de beweging van het hoofd
neksysteem gedempt wordt en dat het hoofd-neksysteem zich na 300 ms weer nagenoeg in rust in de uit
gangspositie bevindt. 

Onafhankelijk van de invloed van de parameters van het spiermodel is de invloed van de co<>rdinaten van 
de origo en de insertie van de gemodelleerde spieren ten opzichte van de lokale assenstelsels bekeken. 
Vit Seireg en Arvikar [12] zijn voor dezeifde spier-werklijnen nieuwe coordinaten gehaald, waarmee 
simulaties zijn gedaan. Daaruit blijkt, dat er relatief grote verschillen optreden en dat de invloed van de 
co<>rdinaten groot is. Wanneer reksnelheidsafhankelijk spiergedrag wordt gemodelleerd, zijn de 
verschillen kleiner, omdat in dat geval de beweging wordt uitgedempt en dus ook de verschillen. 
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Het spiermodel is gebruikt om te kijken ofhet hoofd-nekmodel ook voldoet voor eenlaterale impact-si
ruatie. Daartoe zijn simulaties gedaan met actief spiergedrag en met reksnelheidsafhankelijk actief 
spiergedrag. Met dit spiermodel blijkt het gedrag van het hoofd-neksysteem goed, respectievelijk zeer 
goed beschreven te worden. gezien de ligging van de werkelijk trajectories russen de envelopes. Wanneer 
ook de voor de laterale impactsiruatie niet relevante spieren mee worden gemodelleerd, wordt een nog 
beter resultaat verkregen. zodat het voor laterale impactsiruaties niet geoorloofd is om die spieren weg te 
laten. 

Als dit spiermodel gebruikt wordt voor verdere simulaties ter verbetering van het gehele hoofd-nekmo
del, zal een optimale keuze gedaan moeten worden voor de negen parameters van het spiermodel en voor 
de c<x>rdinaten van origo en insertie. Duidelijk is dat (in het geval van frontale impactsituaties) de niet 
relevante spieren, genoemd in hoofdstuk vier, weggelaten kunnen worden. 
Voor de negen parameters geldt dat er weinig literaruur te vinden is en dat er weinig/geen experimentele 
gegevens zijn, waarop het spiermodel gefit kan worden. Voor een optimale keuze kan alleen gekeken 
worden naar het gedrag van het totate hoofd-nekmodel in vergelijking met de envelopes. 

Omdat de werklijnen van de gemodelleerde spieren niet overeenkomen met de werkelijke werklijnen, 
ZOll, om het spiermodel te verbeteren, bijvoorbeeld het BELT -element van MADYMO gelntegreerd kunnen 
worden met het MUSCLE-e1ement, zodat de werklijnen langs de wervels lopen (en er niet dwars 
doorheen). Dit probleem treedt voornamelijk op wanneer er naar laterale impactsiruaties gekeken wordt. 
Immers de werklijn van m. stemoc1eidomastoideus loopt dan horizontaal dwars door de wervelkolom 
heen, in plaats van langs de wervelkolom te blijven liggen. 
Daarnaast ZOll het spiermodel nog uitgebreid kunnen worden door extra massa's en seri~le elastische 
elementen toe te voegen om respectievelijk de spiermassa en de stijfueid van de pezen te modelleren. 
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A1. COQRDINAATTRANSFORMATIE 

In deze appendix wordt de co()rdinaattransformatie beschreven tussen de assenstelsels, gedefinieerd door 
Seireg en Arvikar [12] en de assenstelsels gedefinieerd door Deng.[l]. 

hoofd 
De defmities van Deng en Seireg en Arvikar komen exact overeen. De coOrdinaten kunnen dus zonder 
meer worden overgenomen. 

cervicale wervels CI-C7 
De definities van Deng (links) en Seireg en Arvikar (rechts) verschillen alleen in de x-richting. 

flguur 15 Definities Deng en Seireg en Arvikar 

Bij de x-COOrdinaat van Seireg en Arvikarmoet dus de helft van de lengte van de onderliggende 
tussenwervelschijf worden opgete1d: 

thoracale wervels Tl en T2 

werve1 

C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

lengte 
tussenwervelsehijf (em) 
1.53 
1.56 
1.58 
1.61 
1.66 
1.63 

tabel7 lengtes tussenwervelschijf [18] 

Het assenstelsel van de thorax (1HX) is bij Seireg en Arvikar gedefinieerd ter hoogte van de eerste 
lumbale wervel, bij Deng ter hoogte van T2. In Seireg en Arvikar is de afstand van THX naar C7 
gegeven. Bovendien zijn de rotatiehoeken en afstanden van C7, Tl en T2 bekend [1]. Met behulp van 
deze gegevens kan de coOrdinaattransformatie bepaald worden: 

frguur16 

In figuur 16 is het assenstelsellinksonder het assenstelsel van 
1HX, ter hoogte van T12/Ll, dat geroteerd is over een hoek a 
van 14° (in zittende positie, volgens Seireg en Arvikar [12]). 
Omdat het model symmetrisch is ten opzichte van de y-as, 
worden hier alleen de x- en z-cOOrdinaten bekeken. 
De oorsprong van het lokale assenstelsel van de wervel C7 
heeft als x- en z-cOOrdinaten ten opzichte van het (x,z)
assenstelsel van THX: 

(
8.7 ) 

27.5 
(A 1. 1) 
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Stel de co{)rdinaten van de origo of insertie ten opzichte van de (x,z)-basis van THX: 

G) (A1.2) 

Allereerst wordt het assenstelsel van THX geroteerd. Uit de geometrie blijkt dat, na rotatie over 140
, 

voor de coijrdinaten van de origo of insertie geldt: 

( x sin ( 14°) - zcos( 14° n 
l xcos(14:) + zSin(14°)) 

(A1.3) 

Uit de figuur op de vorige pagina blijkt dat de grootte van de hoek, waaronder de vector tussen T12 en 
C7 staat, is: 

14° + arctan(27.5)::::: 86° 
8.7 

(Al.4) 

De oorsprong van het C7 assenstelsel ten opzichte van de geroteerde THX-basis, wordt gegeven door de 
volgende vector: 

(
.J27.52 +8.7

2 
COS(86)) = ( 1. 79 ) 

.J27.52 +8.72 sin(86) 28.78 
(A 1.5) 

Om de coijrdinaten van de origo of insertie uit te kunnen drukken ten opzichte van de T2-basis, is de 

C7 

2.28 

T2 
figuur 17 

afstand nodig tussen de oorsprong van het C7-assenstelsel en de oorsprong van het T2-assenstelsel. 
Volgens Deng [1] is Tl geroteerd ten opzichte van 1'2 over een hoek van 25.75° (hoek c in figuur 17). 
Uit de geometrie blijkt dan dat: 

b = arctan( 1. 78) -25.75° == 62° 
0.07 
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De afstand tussen C7 en T2 kan worden weergegeven door de vector: 

( 
.J1. 78

2 
+0.07

2 
cos(62) ) (0.84) 

2.28+.J1. 782 +0.072 sin(62) 3.85 
(A 1.7) 

Tot slot moet nog de helft van de lengte van de tussenwervelschijf verdisconteerd worden. Omdat de 
dikte van de tussenwervelschljf van T2 en/of Tl niet bekend zijn, wordt de dikte gelijk verondersteld aan 
de dikte van de tussenwervelschijfvan C7. 

jiguur 18 

Vit de geometrie (zie figuur 18) blijkt dan dat (met ,),=25.75+5=30.75): 

(
b) = (0.815COS(25. 75 +5)) = (0.70) 
a 0.815sin(25. 75 +5) 0.42 

Conc1usie: de totale transformatie van de co5rdinaten levert de volgende correctie-vector: 

Dus: 

(
1. 79-(0.84+0.70)) (0.25) 
28.79-(3.85-0.42) = 25.36 

(A1.8) 

(A 1.9) 

Om de co5rdinaten, gedefinieerd in de assenstelsels van Seireg en Arvikar (x,z) om te schrijven naar 
co5rdinaten in de assenstelsels van Deng, moet de volgende conversie plaatsvinden: 

(
XI) (XSin{140)-ZCOS{140)-0.25) 
Zl = xcos{14°) + zsin{14°) -25.36 
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A2. ALLE EN RELEVANTE SPIEREN I 

..-. .. 
II) -e ........ 

. j 
e 

1 

..-. 
'" II) -E ........ 

..-. .. 
II) -E ........ 

..-. 
'" 0) -E ........ 

10 

a: Tl acceleration 

o 50 100 150 200 250 300 
time (rns) 

b: linear x-acceleration 

o 50 100 150 200 250 300 
time (rns) 

c: linear z-acceleration 

o 50 100 150 200 250 300 
time (rns) 

d: resultant linear acceleration 

e: angular acceleration 

s 
1 
1-100 

o 50 100 150 200 250 300 
time (rns) 

f: head cg trajectory 
0.2-r--...,...-----------. 

E 0.1 ........ 

-0.05-l---r---....--"""T"--....----i 
-0.05 

o 

a 0.05 0.1 0.15 
x-displacement (rn) 

g: head rotation 

50 100 150 200 
time (rns) 

h: head lag 

0.2 

250 

o 50 100 150 200 250 300 a 0.4 0.8 1.2 1.6 2 
time (ms) head rotation (rad) 

Resultaten voor aIle spieren (-) en aIleen relevante spieren (- -) voor passief spiergedrag. 
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A3. ACTIEF SPIERGEDRAG -INVLOED Sk 

-.. .. -E ......... 

-.... -E ......... 

-.... -E ......... 

. ~ 

1 

-.. .. -E ......... 

a: Tl acceleration 

1 20 

o 50 100 150 200 250 300 
time (ms) 

b: linear x-acceleration 

o 50 100 150 200 250 300 
time (ms) 

c: linear z-acceleration 

o 50 100 150 200 250 300 
time (ms) 

d: resultant linear acceleration 
301~~----r-~------~ 

~ 100~ 
=t;- I 
!:! ......... 

8 
1 
'Gl 
~ -100 

o 

e: angular acceleration 

50 100 150 200 250 300 
time (ms) 

f: head cg trajectory 0.2-T--...----------
e 0.1 ......... 

~ I 0.0 

~ 

-o.o'~~-....... --_--_-~..L-_I 

l' .. ......... 

1. 

1. 

o. 

o. 

-0.05 

o 

o 0.05 0.1 0.15 0.2 
x-displacement (m) 

g: head rotation 

50 100 150 200 250 
time (ms) 

h: head lag 

o 100 150 200 250 300 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 
time (ms) head rotation (rad) 

Resultaten voor aktief spiergedrag met Sk=O.4(-), Sk=O.54(- -) en Sk=O.68( .. ), active state 
oplopend vanaf 25ms. 
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A4. INVLOED ACTIVE STATE A 

a: T1 acceleration 

-'" '" -e: 1 20 -

-"'", -e: ' -

10 

= -10 
.9 
~ 

f! 
J:l 

~ -20 

-"'", -e: -

-'" '" -e: 20 -

o 50 100 150 200 250 300 
time (ms) 

b: linear x-acceleration 

o 50 100 150 200 250 300 
time (ms) 

c: linear z-acceleration 

o 50 100 150 200 250 300 
time (ms) 

d: resultant linear acceleration 

s 
1 
1-100 

o 

appendices 

e: angular acceleration 

100 150 200 250 300 
time (ms) 

f: head cg trajectory 
0.2-1--...,..----------.., 

l' 0.1 -

-0.05-i---i---T"""-.......,r---:..,. ..... --I 
-0.05 

1. 

o. 

o 

1. 

1. 

o. 

o. 

0.05 0.1 0.15 
x-displacement (m) 

g: head rotation 

50 100 150 200 
time (ms) 

h: head lag 

I 

0.2 

250 

o 50 100 150 200 250 300 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 
time (ms) head rotation (rad) 

Resultaten voor aktief spiergedrag met verschillende active states, beginnend bij 0 ms(-), 
25 ms (- -) en 50 ms( .. ); Sk=0.54. 
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A5. INVLOED VMAX 

a: Tl acceleration e: angular acceleration 

--- 30~ 

1v 
..-.. 100~ 1\ '" '" ., ., -- ~ 

~ 
20 

13 I ..::.. 
= = 0 

.~ 
0 

10 .~ 

'Ql 

"* 
to) 

:5 to) 
u 
III 

0 50 100 150 200 250 300 0 50 100 150 200 250 300 
time (ms) time (ms) 

b: linear x-acceleration f: head cg trajectory 
o . 

...-.. ..-.. 
N 

~ 0.1 ., -e: .., 
"--" ;::: 

v 
§ S v 

1 u .a ., 
u :.a u I 
III ~ 

-0.05 
0 50 100 150 200 250 300 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 

time (ms) x-displacement (m) 

c: linear z-acceleration g: head rotation 
2 

--- ..-.. 
'" ~ 1. ., 

(3 - ... e: 5 '-" 
'-" = 1. 
§ .S .., 

1 
III .., 

O. -5 0 ... 
"'C 
III 

0.4 v 
,J::I 

-15 

0 50 100 150 200 250 300 0 50 100 150 200 250 
time (ms) time (ms) 

d: resultant linear acceleration h: head lag 

..-.. 
-----

1. 

'" ~ ., 
(3 - ... e: 20 '-" 1. 

'-" I=l 

= .S 
.S .., 

III O . .., .., 
l:1 0 

"* 
10 ... 

u ~ 
:5 v 

= 

0 50 100 150 200 250 300 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 
time (ms) head rotation (rad) 

Resultaten voer reksnelheidsafhankelijk spiergedrag met verschillende V max: Vmax=2 
(-), Vmax=5 (- -) en Vmax=8 ( .. ). 
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A6. INVLOED CEML 

a: Tl acceleration e: angular acceleration 

- 3~ ~. - 11 ~ .. .. .. .. -- ~ e 20 1:1 _r'\ -
~ 

...::.. J \ s ~ 1 10 

1 ~ 
~ 

0 50 100 150 200 250 300 0 50 100 150 200 250 300 
time (ms) time (ms) 

b: linear x-acceleration f: head cg trajectory 
o . 

..-.. ,-.. .. e .. - -e "5 -8 El 
QI 

1 i 
v :.a 
~ ~ 

-0.0 
0 50 100 150 200 250 300 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 

time (ms) x-displacement (m) 

c: linear z-acceleration g: head rotation 

- -.. ~ .. t:I - .. e -- 8 8 1 

1 
..., 
g 
1 v 

~ .! 

I I I I I I I 
0 100 150 200 250 300 0 50 100 150 200 250 

time (ms) time (ms) 

d: resultant linear acceleration h: head lag 

- 1. .. ;:;-.. t:I - .. e - 1. - 8 8 ~ 
1 ..., o . g 
Ql ~ v o. 
~ ~ 

I 
0 50 100 150 200 250 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 

time (ms) head rotation (rad) 

Resultaten voor reksnelheidsafhankelijk spiergedrag met verschillende CErnl: CErnl=1.5 
(-), CErnl=2 (- -). 
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A7. INVLOED COCRDINATEN 

-.. .. -e 
"-' 

-.... -e -

-.... -e -

a: Tl acceleration 

l 20 

10 

o 50 100 150 200 250 300 
time (ms) 

b: linear x-acceleration 

o 50 100 150 200 250 300 
time (ms) 

c: linear z-acceleration 

-5 

-15 

o 50 100 150 200 250 300 
time (ms) 

d: resultant linear acceleration 

I 

appendices 

e: angular acceleration 

ll, l\ ~ I 
'i' ~. ~~~ ... C .... k ...... -........ ~·.L ... . 
i V· 
~ 
16 -100 

o 50 100 150 200 250 300 
time (ms) 

f: head cg trajectory 
0.2-1--...... ----------.., 

-0.05-f---i---r--"""T-~"T""':""---I 

-0.05 

o 

1. 

1. 

o. 

o. 

o 0.05 0.1 0.15 
x-displacement (m) 

g: head rotation 

5'0 100 150 200 
time (ms) 

h: head lag 

0.2 

250 

o 50 100 150 200 250 300 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 
time (ms) head rotation (rad) 

Resultaten voor aktief spiergedrag met oude (-) en nieuwe coordinaten (- -), active state 
oplopend vanaf 25 ms, Sk=O.54. 
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a: Tl acceleration 

"'"""' .. .. e 
'-' 

~~ 
20 

"'"""' .. .. e -

,-.., .... 

10 

e 5 -§ 
::J 
~ -5 

1 -10 

-15 

I 

o 50 100 150 200 250 300 
time (rns) 

b: linear x-acceleration 

o 50 100 150 200 250 300 
time (rns) 

c: linear z-acceleration 

o 50 100 150 200 250 300 
time (rns) 

d: resultant linear acceleration 

appendices 

e: angular acceleration 

-.. .. 
~ 
~ 

.000-\ J'\ 
...... 

J \ 

o 50 100 150 200 250 300 
time (rns) 

f: head cg trajectory 
0.2-1--.....,...--------------. 

E 0.1 -

-0.05-t---r--'T""'-~r__-~--_t 

§ 1. 

~ e o. 

] o. 

1. 

1. 

O. 

O. 

-0.05 

• o 

o 0.05 0.1 0.15 0.2 
x-displacement (rn) 

g: head rotation 

. . 
50 100 150 200 250 

time (rns) 

h: head lag 

o 50 100 150 200 250 300 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 
time (rns) head rotation (rad) 

Resultaten voor reksnelheidsafhankelijk spiergedrag met oude (-) en nieuwe coordinaten 
(- -), active state oplopend vanaf 25ms, Sk=O.54 en Vmax=2 
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AB. ALLE EN RELEVANTE SPIEREN II 

a: Tl acceleration e: angular acceleration 

......... 1 ~ 
......... 1~ ~ .. .. .. .. 
~ -e 20 
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Resultaten voor reksnelheidsafbankelijk spiergedrag met relevante (-) en alle spieren (- -). 
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A9. LATERALE IMPACTSITUATIE 
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Resultaten voor passief (-), actief (- -) en reksnelheidsafhankelijk spiergedrag ( ... ) bij 
laterale impact. 
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A10. ALLE EN RELEVANTE SPIEREN III 
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Resultaten voor reksnelheidsafhankelijk spiergedrag bij laterale impact met alle (-) en 
relevante spieren (- -). 
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A11. COMPLETE SPIERMODEL 
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Resultaten voor front ale impactsituatie met het complete spiermodel, active state 
oplopend vanaf 25 ms, Vmax=2, Sk=O.54 (-) vergeleken met originele model van Deng 
( ... ). 
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Resultaten voor laterale impactsituatie met het complete spiermodel, active state oplopend 
vanaf 25 ms, Vmax=2, Sk=O.54, vergeleken met het originele model van Deng ( ... ). 
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