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1 INLEIDING 

Om meer inzicht te verkrijgen in het functioneren van skeletspieren werken de Rijksuniversi- 
teit Limburg en de Technische Universiteit Eindhoven samen aan een onderzoeksprojekt: 
'functie en dysfunctie van de skeletspier'. In het kader van dit projekt wordt een eindige- 
elementenmodel ontwikkeld van de mechanica van een skeletspier. Een onderdeel van dit 
model is een contractiemodel voor een skeletspier. 
Er zijn twee gangbare contractiemodellen, namelijk het Hill-model en het Huxley-model. De 
Hill-achtige modellen zijn fenomenologische van aard. Men kijkt naar het spiergedrag en 
probeert aan de hand daarvan een model te creëren dat de eigenschappen van de spier 
good beschrijft. Eer! groot voordeel van Hill-modellen ia dat ze mathematisch erg eenvoudig 
zijn. Een nadeel is echter dat de opbouw van het model fysisch moeilijk interpreteerbaar is 
en dat er vaak allerlei aanpassingen nodig zijn voor specifieke situaties. 
Het Huxley-model is structureel van aard. Het gaat uit van de chemische bindingen die 
kracht genereren bij contractie. Huxley-modellen zijn echter wiskundig erg gecompliceerd. 
Zahalak (I 981) heeft dit model vereenvoudigd op spierniveau. Dit Distributed Moment (DM) 
model is eenvoudig door te rekenen met gekoppelde eerste orde differentiaalvergelijkingen. 
De vereenvoudiging gaat echter wel ten koste van de nauwkeurigheid. 
Naar aanleiding van het rapport van Schaap (1994), waarin vooral werd ingegaan op het 
DM-model, ontstond de behoefte om DM- en Hillmodellen nader te bekijken en deze te 
vergelijken bij verschillende simulaties. 
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2 SKELETSPIEREN 

2.1 DE OPBOUW VAN SKELETSPIERWEEFSEL 

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit skelet, spie- 
ren e n  vele organen. Door de  motorische prikkelfunc- 
tie kunnen spieren geactiveerd worden. Zo kan het 
lichaam e e n  houding aannemen en  bewegen, e n  
kunnen organen functioneren. Grofweg is spierweef- 
sel in drie groepen in te  delen glad, skeletspier- e n  
hartspierweefsel. Omdat dit onderzoek zich vooral 
richt op  skeletspieren zal ik alleen de  kenmerken van 
deze groep behandelen. 

Skeletspietweefsel 
Skeletspierweefsel bestaat uit lange ketens van cel- 
len waarvan de  tussen membranen zijn verdwenen. 
Het zijn vezels met vele kernen (figuur 1). De spier- 
cellen zijn versmolten. Skeletspierweefsel reageert 
en werkt snel, maar is ook snel vermoeid, dit in te- 
genstelling tot bijvoorbeeld glad spierweefsel. Het 
heeft een  uitgebreide bloedvatenvoorziening nodig. 
Prikkeling van skeletspieren gebeurt door het anima- 
le zenuwstelsel, dat onder invloed staat van de  wil 
(ook wel ‘willekeurige’ spieren genoemd). Skelet- 
spieren worden meestal onbewust gebruikt. Het is 
echter ook mogelijk om deze spieren onder invloed 
van de wil t e  activeren. 

2.2 CONTRACTIE VAN SKELETSPIERWEEFSEL 

Het vermogen t e  kunnen contraheren is een van de  
belangrijkste kenmerken van een spier. Door te con- 
traheren oefenen zij een  trekkracht uit in een  bepaal- 
de  richting waardoor ze hun functie kunnen uitvoeren. 
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ifbeelding 1 De opbouw van een 
Omdat het celvolume nauwelijks verandert neemt bij skeletspier met spiervezels en filamenten 
het verkorten van de spier d e  dikte toe. Ze kunnen (Bernards1988) 
alleen strekken met behulp van tegenwerkende spie- 
ren (antagonisten). Om te kunnen begrijpen hoe een skeletspier contraheert, moeten we 
eerst de opbouw van een skeletspier bekijken. In het algemeen is deze opgebouwd uit 
spierbundels die spiervezels bevatten. Een spiervezel is weer opgebouwd uit opgebouwd uit 
een bundel myofibrillen (figuur 1 ). D e  verschillende spiercomponenten worden bij elkaar 
gehouden door ‘hulzen’ van bindweefsel. D e  sterkste huls is de  huls die gehele spier omvat. 
Deze wordt fascie genoemd. 
Door hun speciale opbouw kunnen myofibrillen contraheren. Ze bestaan uit dunne en dikke 
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De configuratie van de filamenten is zodanig dat elk 
myosinefilament zes actine filamenten om zich heen 

2.3 FUNCTIE VAN SKELETSPIERWEEFSEL 

Spierstimulatie 
Om een spier tot contractie te brengen moet deze geprikkeld worden. Dit gebeurt door het 
zenuwstelsel. Spieren reageren echter ook op ander prikkelingen, zoals elektrische en 
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warmteprikkeis. Bij een enkelvoudige prikkeling laat 
de spier na een korte tijd een enkelvoudige spier- 
contractie (puls) zien. De korte tijd tussen de prikke- 
ling en de respons heet de latente periode. Deze tijd 
is nodig voor de processen die de prikkeling omzet- 
ten in een respons. Als we bijvoorbeeld een isome- 
trische contractie bekijken van een bepaalde spier 
(Afbeelding 3), zien we dat een enkelvoudige puls 
ongeveer 0.08 seconden duurt. Als nu de tijd tussen 
twee opeenvolgende prikkels groter is dan 0.08s 
komen er steeds dezelfde responsies. Als de tijd 

Lg 
1B - 

I10 

12 - 

6 -  

4 

01 O 0,i 0.2 0.3 04 0.5 0.6 sec 

Vbeelding 3 Totstandkoming van 
tussen twee opeenvolgende stimulatie pulsen kleiner isometrische tetanische contractie door 
is dan 0.08s dan is de eerste responsiepuls nog niet t~enemende prikkeifrequentie (Bernards 

1974) geheel verdwenenen als de volgende komt. Het 
gevolg is dat de spier geprikkeld wordt bij een spier- 
kracht die groter is dan de uitgangskracht. De hoogte 
van tweede responsiepuls is hoger dan die van de 
eerste. De respons van de daaropvolgende puls zal 
nog hoger zijn. Uiteindelijk gaat de waarde van de 
responsiepulsen naar een constante waarde (afbeel- 
ding 3, bij 20 Hz). Wordt de prikkelfrequentie erg 
verhoogd (afbeelding 3, 60 Hz) dan neemt de tijd 
waarin de spierkracht kan dalen sterk af; het somma- 
tie effect van de pulsen wordt sterker. Als de pulsen 
juist in elkaar overgaan, zodat er geen krachtdaling 
meer is in de spier spreekt men van gladde tetani- 
sche contractie. Als men de prikkelfrequentie dan nog 
meer opvoert neemt de kracht nog enigszins toe. Op 
een bepaald niveau blijft de kracht steken. Het maakt 
niet meer uit of de prikkelfrequentie wordt verhoogd. 
Dit wordt de tetanische toestand genoemd bij supra- 

spanning(%) 

- -1 2.20 

Z M m  .A 3.65 ,urn 
Z 

I 

maximale stimulatie. Veel experimenten met skelet- Afbeelding 4 De lengteafhankelijkheid van 
spieren worden uitgevoerd bij supramaximale stimula- de spanning van het contractiel deel 
tie, omdat deze toestand reproduceerbaar is. Deze (Bernards 1974) 
toestand is echter in werkelijkheid eerder uitzonde- 
ring dan regel. 

Maximale spierkracht 
Hoe groot de kracht is die spierweefsel kan leveren hangt naast de hoogte van de prikkelfre- 
quentie ook af van de spierlengte en de verkortingssnelheid. Spierweefsel kent een optimale 
lengte, waarbij de te genereren kracht maximaal is. Bij deze lengte is de grootte van de 
overlapping van actine- en myosinefilamenten optimaal en kunnen alle bindingsplaatsen 
benut worden (afbeelding 4). Als de spier verkort schuiven de dunne actine filamenten 
steeds meer naar elkaar toe, waardoor ze op een gegeven moment elkaar sterisch hinderen. 
De spier kan niet meer het maximaal aantal crossbridges genereren en dus niet de maximale 
kracht leveren. Als het contractiele weefsel wordt uitgerekt wordt de overlapping tussen 
actine en myosine filamenten kleiner, waardoor minder bindingspiaatsen benut kunnen 
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worden en de maximaal te leveren kracht kleiner wordt. De spanning-lengterelatie van een 
spier hangt niet enkel af van de spanning-lengterelatie van het contractiel weefsel. Bij 
uitrekking van een spier wordt de spanning-lengterelatie in toenemende mate bepaald door 
bindweefsel. De spanning in een spier stijgt dan in tegenstelling tot de spanning in het 
contractiele weefsel. 
Bij toenemende verkortingsnelheden daalt de maximaal te leveren kracht van een spier naar 
nul (Afbeelding 4). Als de kracht tot nul is gedaald is de maximale verkortingssnelheid 
bereikt. Bij het opvoeren van de verlengingssnelheid van een spier stijgt de maximaal te 
leveren kracht naar een constante waarde. De kracht bij FO, wordt de isometrische kracht, 
Fo genoemd. 
Vermoeiing kan de maximaal te leveren kracht van een spier verlagen. 

2.4 EXPERIMENTEN MET SPIER-PEESCOMPLEXEN 

Een spier is aan het uiteinden verbonden met pezen. Deze pezen bepalen mede het 
mechanische gedrag. Daarom is het interessant het 
bekijken. Met spierpeescomplexen kan geëxperimen- 
teerd worden. €en aantal experimenten zullen hier 
besproken worden. 

Isotonische contractie 
Gedurende een isotonische contractie blijft de span- 
ning (tonus) gelijk. Alleen de lengte van de spier 
verandert. Experimenteel is dit eenvoudig uit te voe- 
ren. Een gewicht wordt aan een spier gehangen en 
de verlenging van de spier wordt gemeten bij voortdu- 
rende prikkeling van de spier. In afbeelding 5 zou dit 
weergegeven kunnen worden als een denkbeeldige 
horizontale lijn (constante kracht) . 

Isometrische contractie 
Bij isometrische contractie blijft de lengte van de spier 
gelijk, terwijl de spanning kan veranderen. Bij isome- 
trische experimenten klemt men de spier aan twee 
zijden in en meet de spanning, terwijl de spier geprik- 
keld wordt. Dit komt overeen met de lijn voor v=O in 
afbeelding 5. 

Isokinetische contractie 
Bij isokinetische experimenten wordt een constante 
reksnelheid opgelegd aan een spiercomplex. Gelijktij- 
dig wordt de kracht gemeten. Dit wordt gedaan voor 
een aantal constante snelheden, zowel positief als 
negatief (zie afbeelding 5). In afbeelding 5 is een 
isokinetisch experiment voor te stellen als een verti- 

gedrag van deze spiercomplexen te 

O 
S H O R T E N  + - L E N G T H E N  

VELOCITY 

I I 

Afbeelding 5 De snelheidsafhankelijkheid 
van de spierkracht bij verschillende 
stimulatieniveaus (Anderson 1991) 

L 
5 m 4w 

(m) 
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Afbeelding 6 De spannings- (boven) en 
lengteverandering (onder) bij een experiment 
van Ettema (1994) 
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cale lijn van constante snelheid. 

Frequentierespons 
Ettema e n  Huijing (1994) hebben van een  aantal 
spiercomplexen van ratten d e  frequentierespons 
bepaald. Bij dit experiment werd een  constante rek 
opgelegd a a n  e e n  spiercomplex (afbeelding 6). Wan- 
neer  het krachtplateau bereikt werd, werd een sinus- 
vormige lengteverandering opgelegd met een kleine 
amplitude (0.125%). Waarbij de  frequentie opliep van 
5 tot 'I80 Hz. Vervolgens werden de tsp-topverande- 
ring (amplitude) van de  lengte en van de  kracht ge- 
meten. Ettema e n  Huijing (1994) definiëren een stijf- 
heid als de  amplitude van de  krachtverandering ge- 
deeld door de amplitude van de  lengteverandering. 
D e  karakteristiek van deze 'stijfheid' blijkt voor alle 
gemeten spieren dezelfde vorm te  hebben (afbeel- 
ding 8). Ook werd het fasehoekverschil tussen lengte 
en kracht gemeten. Dit leverde een duidelijk herken- 
bare vorm voor alle onderzochte spieren (afbeelding 
7)- 

*. 171 . 

- 0.45 - 
5 0.4 - 2 
e, - z : 
2 0.3 - 

0.25 - 
0.2 - 

r 

(? c 

0.15 
2 5 10 20 so 103 2uo 

Frequency (Hz) 

Afbeelding 7 De 'stijfheid' (boven) en het 
fasehoekverschil (onder) bij experimenten 
van Etterna (1994) (zie tekst) 
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3 CONTRACTIEMODELLEN 

Grofweg zijn contractiemodellen in twee groepen in t e  delen, namelijk de  Hill-achtige 
modellen e n  de  Huxley-achtige modellen. D e  Hill-achtige modellen zijn fenomenologische 
van aard. Men kijkt naar het spiergedrag en probeert aan de  hand daarvan een  model t e  
creëren da t  de eigenschappen van de spier goed beschrijft. Een groot voordeel van Hiii- 
modellen is dat ze mathematisch erg eenvoudig zijn. Een nadeel is echter dat d e  opbouw 
van het model fysisch moeilijk interpreteerbaar is e n  dat e r  vaak allerlei aanpassingen nodig 
zijn voor specifieke situaties. Huxley-achtige modellen zijn structureel van aard. Z e  gaan uit 
van d e  chemische bindingen die kracht genereren bij contractie. Huxley-modellen zijn echter 
wiskundig erg gecompliceerd. Zahalak (1 981) heeft dit model vereenvoudigd op spierniveau. 
Dit Distributed Moment (DM) model is eenvoudig door t e  rekenen met gekoppelde eerste 
orde differentiaalvergelijkingen. D e  vereenvoudiging gaai echter wel ten koste van de  
nauwkeurigheid. 
In d e  volgende paragrafen zullen achtereenvolgens het Hill-model e n  het DM-model worden 
afgeleid voor e e n  gehele spier. 

3.1 FENOMENOLOGISCH MODEL: HILL 

Het eenvoudige Hill-model kan met 
behulp van twee componenten worden 
weergegeven (Fung 1993), zoals in 
afbeelding 2 te  zien is. Het  is opge- 
bouwd uit een contractiel element 
(CE) e n  een  serie elastisch element 
(SE). Het CE modelleert het contrac- 
tiele gedrag van een spier, het SE het 
elastische gedrag van een  spier dat 

CE SE P V  I 
F 4 -  F 



LSE - -  -k- d F  
d f  d f  

De totale lengteverandering gelijk moet zijn aan de som van de lengteveranderingen van het 
contractiele en het elastische element. Ofwel de snelheid van het gehele model is de som 
van de snelheden van de afzonderlijke delen; het contractiele deel en het elastische deel: 

Als we formule 1 en 2 substitueren in relatie 3 dan vinden we een niet lineaire differentiaal- 
vergelijking in F die het gedrag van het gehele model weergeeft: 

Fo - F - -  d F - k v + k b  
d f  F + a  (4) 

Deze modellering houdt alleen rekening met de snelheidsafhankelijkheid van een spier. Het 
gaat ervan uit dat de sarcomeren een optimale lengte hebben en dat tijdsafhankelijkheid 
geen rol speelt. Om het gedrag van een spier goed te kunnen beschrijven bij krachten hoger 
dan de isometrische kracht F,, is een aanpassing nodig. 

Aanpassing voor krachfen groter dan F, 
Het is mogelijk de karakteristiek van het Hill-model te splitsen in twee delen (zie bijvoorbeeld 
Gielen 1994); één deel voor spierkrachten kleiner dan of gelijk aan F, en één voor spier- 
krachten groter dan F,. Voor spierkrachten groter dan F, paste hij de Hillvergelijking aan: 

voor F >Fo 

voor F i;Fo 

Als de spierkracht groter is dan F,, is dí,Jdf groter dan nul en verlengt het contractiele deel. 
Door introductie van bovenstaande vergelijking voor F>F,, is het verloop de spierkracht bij 
verlengingssnelheden aanzienlijk vlakker. Dit stemt beter overeen met spiergedrag (afbeel- 
ding 5). Als vergelijking 2 en 5 worden gesubstitueerd in relatie 3 krijgen we de volgende 
differentiaalvergelijkingen: 

Fo - F - -  
F + a  

d F -  k v + k b  
df 

voor F >Fo 

voor F gF,, 
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Ook deze Vergelijkingen houden in principe alleen rekening met de snelheidsafhankelijkheid 
van een  spier. Tijds- e n  lengteafhankelijkheid kunnen worden geïntegreerd in F,, 

3.2 MICROSTRUCTUREEL MODEL: DM 

Een Huxley model gaat uit van contractie op microniveau. Om dit ingewikkelde proces te  
kunnen modelleren worden een  aantal aannames gemaakt (Zahalak 1981 ). Ten eerste 
veronderstelt Huxley dat crossbridges onafhankelijke krachtgenerators zijn. Op de tweede 
plaats wordt verondersteld dat op elk moment een  crossbridge slechts een bindingsmogelijk- 
heid heeft. Als laatste wordt aangenomen dat een  crossbridge zich slechts in twee toestan- 
den kan bevinden; een gebonden en een  ongebonden toestand. lm gebonden toestand wordt 
e e n  kracht gegenereerd die evenredig is met de  afstand x tot de neutrale positie. De  fractie 
gebonden crossbridges wordt uitgedrukt door n(x,t). De afstand tot de  neutrale positie wordt 
x genoemd e n  de tijd f. D e  bindingssnelheidsparameter f en  de  ontbindingssnelheidparame- 
ter g zijn beide afhankelijk van x, de  afstand van crossbridge tot de  neutrale lijn. D e  verkor- 
tingssnelheid van een  halve sarcomeer is v(t). Als eerste orde kinetica voor de actine- 
myosine binding wordt verondersteld, kan de materiële afgeleide van d e  distrubutiefunctie 
bepaald worden: 

( - ) x -  an v(@qt = f ( x ) ( l  - n )  - g(x)n at ax (7) 

Deze afgeleide valt uiteen in twee delen; het eerste deel geeft de verandering van de  
distributiefunctie op  een bepaald afstand x als gevolg van het verlopen van de tijd, het 
tweede deel staat  in relatie met het verschuiven van een binding binnen de verdeling als 
gevolg van zijn snelheid. Op een bepaald tijdstip, op een bepaalde plaats is e e n  fractie van n 
crossbridges gebonden, die met ontbindingssnelheid g(x) weer zal ontbinden. Een fractie 7-n 
is niet gebonden e n  zal met bindingssnelheid f(x) gaan binden. 
Als de  distributiefunctie bekend is kunnen een  aantal relevante grootheden worden afgeleid 
zoals de kracht-verplaatsingskarakteristiek, de  instantane stijfheid e n  de mechanische 
energie. D e  stijfheid, K(t) wordt verkregen door k, de stijfheid van een crossbridge te  
vermenigvuldigen met de  fractie gebonden crossbridges, n(x,t). Daarna wordt het geheel 
geïntegreerd e n  vermenigvuldigd met een constante factor aC,. 

m 

K(t) = aC, 1 kn(x , t )dx  

Hierin is C, een constante, die gerelateerd is aan  d e  microstructuur van het contractiele 
weefsel e n  a de activeringsparameter, die verband houdt met de  fractie bindingsplaatsen, 
die beschikbaar zijn voor binding. Bij de  optimale lengte met een optimale overlap van de  
actine- e n  de myosinefilamenten geldt a= l .  Hier wordt gebruik gemaakt van a=? e n  zal 
derhalve weggelaten worden. Om de  spanning, S(f) te berekenen moet de spanning die in 
één  crossbridge gegenereerd wordt, kx vermenigvuldigd worden met d e  fractie gebonden 
crossbridges e n  e e n  constante en  daarna geïntegreerd worden. 
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m 

S(f) = aC, J kx-n(x , f )dx  
- m  

(9) 

Om de mechanische energie, €(I) t e  berekenen moet eerst d e  mechanische energie 
berekend worden die door é é n  crossbridge gegenereerd wordt, Mu2. Dit wordt vermenigvul- 
digd met de  fractie gebonden crossbridges e n  een  constante. Daarna wordt het geheel 
geïntegreerd. 

€(f) = aC, 1 2kx2.n(x , f )dx  (1 0)  
- m  

Berekening van de distributiefunctie, n(x,t) met behulp van relatie 7 is erg moeizaam. Dit kan 
alleen voor eenvoudige gevallen. Zahalak (1 981) heeft een afschatting gemaakt van de 
distributiefunctie, waardoor het Huxley-model sterk werd vereenvoudigd. 

De afschaffing 
Door relatie 7 t e  bewerken (vermenigvuldigen met xA, integreren over x e n  omschrijven) kan 
deze relatie overgaan in 11. Hierbij wordt verondersteld dat door het contractiele gedrag op 
microniveau t e  sommeren het gedrag van d e  gehele spier t e  verkrijgen is. D e  volgende 
relatie beschrijft dus  een  gehele spier ervan uitgaande dat de  spierfibrillen alle parallel liggen 
en dat é é n  spierfibril zich hetzelfde gedraagt als een bundel fibrillen, e e n  gehele spier. 

Met A =O, 1 , 2, ... en waarin bA en de momenten MA als volgt gedefinieerd zijn: 

Relatie 1 1 geeft een oneindig aantal eerste orde differentiaalvergelijkingen, die equivalent 
zijn met relatie 7. D e  integraal in het rechterlid wordt FA genoemd. Als we de  definitie van de  
momenten bekijken kunnen we concluderen dat het nulde moment, Mo evenredig is met d e  
stijfheid, K(f), het eerste moment M, evenredig is met de  spanning, S(t) e n  dat het tweede 
moment, M2 evenredig is met de mechanische energie, E(t) (vergelijking 8-10). Voor d e  
distrubutiefunctie n(x, t) kiest Zahalak (1 981 ) een GauBische verdeling: 
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Waarin p e n  a afhankelijk zijn van de  eerste drie momenten. 

Deze distrubutiefunctie n(x,f) is geheel bepaald door d e  eers te  drie momenten Mo(t), M,(t) e n  
M2(f). Als deze distributiefunctie in de vergelijkingen van 11 wordt ingevuld krijgen we: 

Dit zijn de  gekoppelde eerste orde differentiaalvergelijkingen behorend bij het Dmmodel, 
waarbij we de waarden voor A beperkt hebben tot O, 1 e n  2. De functie FA is gelijk a a n  de  
integraal in het rechterlid van de M e  vergelijking van relatie 11. Hoe de functies FA e n  bA e r  
uiteindelijk uit zullen zien hangt af van de keuze van f(x) e n  g(x). Zahalak (1981) heeft de 
functies f(x) e n  g(x) gekozen, omdat deze nauwelijks onafhankelijk t e  bepalen zijn, e n  wel 
zodanig d a t  de  resultaten van het model overeenkwamen met experimenten e n  dat ze 
mathematisch eenvoudig waren: 

O - c o < x < h  
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Drie gekoppelde eerste orde differentiaalvergelijkingen zijn nu volledig bepaald. Als de 
momenten uitgerekend zijn, kunnen een aantal grootheden berekend worden, zoals de 
kracht-verplaatsingskarakteristiek, de instantane stijfheid en de mechanische energie 
(vergelijkingen 8, 9 en IO). 

Uitbreiding mef pezen 
Tot nu toe hebben we alleen het contractiele 
weefsel gemodelleerd met het DM-model. We I 
kunnen nu op soortgelijke wijze als bij het Hill- 
model een e!asfisch deel I f i t eg~~en ,  dat de 
pezen modelleert (Zahalak 1986). In afbeel- 
ding 9 zijn het contractiele deel (CE) met leng- 
te LCE en een serie elastisch element (SE) met 
lengte LSE weergegeven. Het CE is gemodel- 
leerd met het DM-model en het SE is gemodel- 
leerd als een veer. De momenten MA worden Afbeelding 9 Contractiel element (CE)met lengte 
genormeerd en gaan over in Q,,. De genor- LCE, in serie met elastisch element (SE)met lengte 
meerde snelheid van het SE (met a=l ) moet LSE, de totale lengte bedraagt L en de totale 

nigvuldigd met de eerste afgeleide van GI1 
(vergelijking 16). Waarbij de compliantiefunctie K afhankelijk is van Q,. 

gelijk zijn aan de eompliantiefunctie, K verme- genormeerde lengte pis de spierkracht 

Voor het contractiele deel geldt dat de genormeerde snelheid gelijk is aan een dimensieloze 
geometrieparameter y, vermenigvuldigd met de genormeerde verkortingssnelheid van een 
halve sarcomeer u(t): 

Door de genormeerde snelheden van het contractiele en het elastische deel op te tellen 
krijgen we de totale genormeerde snelheid: 
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4 IMPLEMENTATIE IN MATLAB 

Zowel het DM- als het Hill-model zijn geprogrammeerd in Matlab. D e  geformuleerde 
differentiaalvergelijkingen van beide modellen worden numeriek geïntegreerd. Voor deze 
integratie kan men gebruik maken van de  standaardroutine ODE23. Deze routine integreerd 
numeriek met behulp van tweede en derde orde Runge-Kutta formules. Bij berekening van 
grafiekpunten worden s teeds een aantal hulppunten gebruikt, waardoor de berekening van 
de grafiekpunten gebeurt volgens de opgegeven nauwkeurigheid. D e  hulppunten verdwijnen 
na  afloop van de berekening. D e  tijdstap wordt door d e  routine zelf zo groot mogelijk 
gekozen, waardoor het mogelijk is dat belangrijke delen uit de  grafiek niet in de  berekende 
grafiekpunten zijn terug te  vinden. Dit probleem treedt voornamelijk op bij grafieken die veel 
veranderen, zoals een sinus met een hoge frequentie. Men kan ook gebruik maken van 
routine ADAM12 (bijiage C). Deze routine iniegreert numeriek met behulp van eerste en  
tweede orde rekenschema's. Daarbij kan de  gewenste grootte van de tijdstap worden 
opgegeven, zodat men weet welke grafiekpunten uitgerekend worden en men kan verhinde- 
ren dat d e  tijdstap te  groot wordt. ADAM12 meldt de  nauwkeurigheid van de integratie weer 
a a n  de gebruiker. Bij de in hoofdstuk 5 genoemde simulaties is gebruik gemaakt van de 
routine ADAM1 2, waarbij de  nauwkeurigheid over het algemeen rond 1 O4 en 1 O-5 lag. 

4.1 IMPLEMENTATIE VAN HET HILL-MODEL 

Voor het uitvoeren van simulaties met het Hill-model wordt gebruik gemaakt van differentiaal- 
vergelijking 4 of 6. D e  beginvoorwaarden en waarden voor de constanten van de  differenti- 
aalvergelijking werden verkregen uit literatuur (Baratta 1993b, Gielen 1994 e n  Winters 
1990). Programma's van de  gebruikte Hili-modellen zijn opgenomen in bijlage A.1 en  A.2. 
Voor isokinetische simulatie werd een tijdsinterval van 0.2 seconden genomen en een 
tijdstap van 0.01 seconden. Bij het simuleren van experimenten van Ettema werd een  interval 
van vier perioden gesimuleerd met 200 tijdstappen per periode. 

4.2 IMPLEMENTATIE VAN HET DM-MODEL 

Relatie 12 geeft de  drie gekoppelde differentiaalvergelijkingen van het DM-model, die met 
vergelijking 1 9  de  basis vormen om te kunnen simuleren met een door het DM-model 
gemodelleerd spier-peescomplex. De waarden voor de constanten uit het model zijn 
verkregen uit d e  literatuur (Zahalak 1981 en 1986). Om een  simulatie te kunnen uitvoeren 
zijn beginwaarden voor de eerste drie momenten nodig. Die beginwaarden moeten bepaald 
worden met behulp van numerieke integratie in d e  isometrische toestand, u(t)=O. De 
momenten gaan  dan na verloop van tijd naar een  constante waarde. Deze constante 
waarden kunnen gebruikt worden als beginwaarden voor simulaties met u(f)zO. Een 
Matlabprogramma van het Dmmodel van spier met pezen is opgenomen in bijlage B. Bij 
isokinetische simulatie is een  tijdstap van 0.004 seconden gebruikt om een interval van 0.4 
seconden te simuleren. Bij simulatie van experimenten van Ettema is een interval van drie 
perioden gesimuleerd met 300 stappen per periode. 
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5 S I MU LATI ES 

Met de beschreven modellen voor spier-peescom- 
plexen worden twee simulaties uitgevoerd. Eerst 
wordt een isokinetische simulatie uitgevoerd (5.1 ), 
daarna wordt een experiment van Ettema en Hui- 
jing (I 994) gesimuleerd (5.2). 

5.1 ISOKINETISCHE SIMULATIE 

Bij een isokinetisch experiment wordt een spier- 
peescomplex een kleine constante snelheid voor- 
geschreven. Over het algemeen gaat de kracht 

i ___...-- ___..- _._.-. ___..- ..- - I 

p 3  
2 

1 

a 

daarbij naar een steady-state waarde. Deze waar- Afbeelding 1 O Spierkracht uitgezet tegen 
de wordt uitgezet tegen de snelheid, waardoor een de tijd bij e e n  isokinetische simulatie met het 
kracht-snelheidskarakteristiek ontstaat. Hill-model met snelheden van -0.75s-’l 

(boven) tot 0.75s’ (onder) 

Hill-model 
Met het Hill-model in de twee vormen van vergelij- 
king 4 en 6 zijn isokinetische simulaties uitge- 
voerd. Hierbij is uitgegaan van een katsoleus. De 
constanten voor de Hillrelatie zijn F0=30.92N, 
a=28.67N 6=5.82.1 O-* (Baratta 1993b) en a ~ 2 . 0  
(Gielen 1994) en voor de stijfheid van de pezen 
geldt k=20.0-103 N/m (Winters 1990). Als we voor 
verschillende snelheden de spierkracht tegen de 
tijd uitzetten krijgen we afbeelding 10 voor de 
eenvoudige Hillrelatie en afbeelding 11 voor de 
uitgebreide Hillrelatie. Bij de uitgebreide Hillrelatie 
gaat de spierkracht voor alle gebruikte snelheden 
naar een steady-state waarde. Na 0.2 seconden 
wordt de spierkracht gemeten en is de afwijking tot 
de steady-state waarde maximaal IO”. De spier- 
kracht wordt vervolgens uitgezet tegen de snel- 
heid waardoor de getrokken lijn uit afbeelding 12 
wordt verkregen. Bij de eenvoudigste Hillrelatie 
gaat de spierkracht voor positieve verkortingssnel- 
heden naar een steady-state waarde, voor nega- 
tieve snelheden echter niet. Voor negatieve snel- 
heden blijft de spierkracht toenemen. Ook hier 
wordt na 0.2 seconden de spierkracht gemeten, 
hoewel deze voor negatieve snelheden geen 
steady-state waarde bereikt De spierkracht wordt 
uitgezet tegen de snelheid, waardoor de onderbro- 
ken lijn uit afbeelding 12 ontstaat. Voor positieve 
snelheden volgen beide modellen uiteraard de- 
zelfde lijn. Voor negatieve snelheden voldoet de 
uitgebreide versie (getrokken lijn) van het Hill- 

tijd Is] 

Afbeelding 1 1 Spierkracht uitgezet tegen 
de  tijd bij een  isokinetische simulatie met het 
uitgebreide Hill-model met  snelheden van - 
0.75s-’l (boven) tot 0.75 s” (onder) 

Afbeelding 12 Resultaat van isokinetische 
simulatie met het Hill-model, horizontaal d e  
snelheid en  verticaal de spierkracht 
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model veel beter dan de eenvoudigere versie 
(onderbroken lijn). 

DM-model 
Ook met het Dmrnodel is een isokinetische simula- 
tie uitgevoerd. De constanten hadden daarbij 
dezelfde waarden als bij Zahalak (1 986): g,=7s-', 
g2=2O0s-' , g3=30s-',x=0.040N en  y=0.028. Voor de  
beginwaarde van het genormeerde eerste moment 
werd gevonden Q,,=[0.6933 0.441 4 0.32091. Bij 
een bepaalde constante snelheid gaat het eerste 
moment naar e e n  constante waarde. In afbeelding 
13 is voor een  aantal constante snelheden het 
genormeerde eerste moment uitgezet tegen de  
tijd. In dit plaatje kunnen we zien dat na 0.4s de 
momenten bij benadering constant zijn (maximale 
afwijking IO"). Als we na 0.4s de  waarde van het 
eers te  moment meten en uitzetten tegen de  snel- 
heid krijgen we afbeelding 14. Hierin mijn de  karak- 
teristieken te  zien van drie stimulatieniveaus. He t  
stimulatieniveau wordt hoger als f7 stijgt. In afbeel- 
ding 14 geldt voor de onderste lijn f,=l s-', de mid- 
delste f,=5s-' e n  de  bovenste benadert de  tetani- 
sche toestand met f7.=35s-'. Zahalak vond na 
uitvoering van dezelfde isokinetische simulaties 
afbeelding 15. De isometrische waarden van d e  
twee simulaties blijken goed overeen te komen. 
Het verloop van de onderste twee lijnen is bij de  
twee simulaties ongeveer gelijk. De waarde van de 
spierkracht voor negatieve snelheden bij het hoog- 
s t e  stimulatieniveau is echter een  stuk hoger dan 
Zahalak (1 986) vond. 

5.2 FREQUENTIERESPONS 

Ettema e n  Huijing deden experimenten (1 994) met 
rattespieren waarbij de lengte, L als functie van d e  
tijd, t e r  als volgt uit zag: L(f)=40+0.05sin(2.n.f.t) 
[mm]. Door e e n  sinusvormige lengteverandering 
voor te  schrijven, met frequentie f, veranderde de  
spierkracht ook sinusvormig. In afbeelding 16 is 
bijvoorbeeld t e  zien hoe bij 50 Hz de kracht en de  
lengte veranderen in de  tijd als het Hill-model 
wordt toegepast. Bij simulaties met het DM-model 
worden gelijksoortige kracht-tijd karakteristieken 
gevonden. Voor frequenties variërend van 5 tot 
180 Hz deden Ettema e.a. dit experiment met 
verschillende rattespieren, waarna ze d e  'stijfheid' 

tijd [s] 

Afbeelding1 3 Het genormeerde eerste 
moment uitgezet tegen de tijd voor een 
aantal constante snelheden van -0.75S' 
(onder) tot 0.75s-' (boven) (f,=35s-') 

6.8 6.6 6.4 a2 O O2 0.4 0.6 0.8 

rn=lliUd [&I 

Afbeelding 1 4  Resultaten van een 
isokinetische simulatie met het DM-model 
met van onder naar boven f, =1,5 en 35s.' 

a i  ai 

-0.5 O 0.5 

Afbeelding 15 Isokinetische simulatie met 
het DM-model (Zahalak 1986) 
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en het fasehoekverschil berekenden. 

Hill-model 
Met het Hill-model is deze simulatie uitgevoerd 
met gegevens  voor een soleus van een kat 
(F0=30.92N, a=28.67N en b=5.82-1 O-* k 2 O . O . l  O3 
[N/m] e n  a ~ 2 . 0 ) .  Een door Ettema e.a. gedefi- 
nieerde stijfheid (zie 52.4) en het fasehoekverschil 
worden berekend (afbeelding 17 en 18) met d e  
eenvoudige Hill-vergelijking (formule 4) (getrokken 
lijn) en met d e  uitgebreidere Hillvergelijking (for- 
mule 6) (onderbroken lijn). Te zien is dat d e  aan- 
passing van het Hill-model een te verwaarlozen 
effect heeft bij d e z e  simulatie. 

o 0.01 0.02 0.03 0.M o.os 0.06 0.07 n.os 
ujd I N  

Afbeelding 16 Het verloop van lengte en 
kracht tegen de tijd bij simulatie van het 
experiment van Ettema en Huijing (1 994) bij 
50 Hz 

I I O' 

Afbeelding 17 De 'stijfheid' van een 
katsoleus, verkregen met simulaties met het 
Hill-model 

Afbeelding 1 8  Het fasehoekverschil bij 
simulatie van experimenten van Ettema 
(1 994) met het Hill-model bij een katsoleus 

DM-model 
Ook met het DM-model zijn deze  simulaties uitgevoerd met gegevens van e e n  soleus van 
een kat (f,=35s-', g,=7s-', g2=2O0s-', g3=30s-',a=l , ~=0.040N en y=0.028, waarbij 
Q,,=[0.6933 0.4414 0.32091). Bij dit model is d e  'stijfheid' evenredig met d e  amplitude van 
het eerste moment gedeeld door amplitude van d e  lengtefunctie. De resultaten zijn 
weergegeven in afbeelding 1 9  en 20. 

M 

Afbeelding I 9  De 'stijfheid' van een 
katsoleus gesimuleerd met het DM-model 

Afbeelding 20 Het fasehoekverschil van 
een katsoleus bij simulaties met het DM- 
model 
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6 DISCUSSIE 

Met het Hill-model e n  het DM-model zijn twee simulaties uitgevoerd, namelijk e e n  
isokinetische simulatie e n  e e n  simulatie naar aanleiding van experimenten van Ettema 
e.a. met betrekking tot de frequentierespons. 

Isokinetische simulatie 
Bij isokinetische experimenten met spierpeescomplexen gaat  de  spierkracht in het 
algemeen naar  e e n  steady-state waarde als gevolg van e e n  opgelegde constante 
reksne!heid. Bij he! DM-mode! wordt bij alle gesimuleerde snelheden e e n  steady-state 
toestand bereikt. Na Q.4 seconden wordt de  Spierkracht gemeten e n  is de maximale 
afwijking van 10” (afbeelding 13). Ook bij het uitgebreide Hill-model wordt e e n  steady- 
s ta te  toestand bereikt voor alle gesimuleerde snelheden (afbeelding 11). Na 0.2 secon- 
d e n  lijkt de  karakeristiek stabiel genoeg om de  spierkracht t e  meten. Bij het eenvoudige 
Hill-model (afbeelding I O) zijn de karakteristieken van positieve verkortingssnelheden n a  
0.2 seconden stabiel genoeg om te meten. Bij negatieve snelheden wordt echter geen 
steady-state toestand bereikt. De spierkracht blijft toenemen in de  tijd. 
AIS de steady-state waarden van de spierkrachten worden uitgezet tegen de  snelheden, 
krijgen w e  e e n  isokinetische karakteristiek. In afbeelding 12 zijn de isokinetische karakte- 
ristieken voor het eenvoudige e n  het uitgebreide Hill-model weergegeven. Vergelijken w e  
d e  resultaten van beide Hill-modellen dan zien w e  dat de  isokinetische curves voor 
positieve verkortingssnelheden uiteraard samenvallen. Voor negatieve snelheden bij het 
eenvoudige Hill-model kunnen w e  eigenlijk geen  isokinetische karakteristiek tekenen, 
omdat de  spierkracht niet naar  een  steady-state waarde toegaat. 
In afbeelding 14 zijn voor verschillende stimulatieniveaus isokinetische curves van het 
DM-model weergegeven. Vergelijken we deze karakteristieken met d e  karakteristieken die 
Zahalak vond bij dezelfde simulatie (afbeelding 15), dan  zien w e  dat de karakteristieken 
over  het algemeen goed overeenkomen. Als we  echter naar  de  bovenste grafiek kijken bij 
negatieve snelheden, zien w e  dat die curve bij simulaties van Zahalak lager ligt dan  bij de  
hier gedane  simulaties. Schaap  (1 994) deed dezelfde isokinetische simulaties met het 
DM-model. Zij vond daarbij dezelfde karakteristieken als de hier gedane  isokinetische 
simulaties met het DM-model. 
De  isokinetische simulaties met het Hill-model zijn gedaan uitgaande van tetanische 
toestand. Als we dit willen vergelijken met resultaten van het DM-model moeten we de  
bovenste curve met het hoogste stimulatieniveau van de  DM-karakteristieken nemen. Het 
uitgebreide Hill-model levert e e n  soortgelijk isokinetisch verloop als het DM-model bij het 
hoogste stimulatieniveau. De curve van het uitgebreide Hill-model gaat  bij negatieve 
snelheden echter niet naar  e e n  constante maximale kracht. De spierkracht blijft toenemen 
als snelheden negatiever worden. 
We kunnen de isokinetische karakteristieken van de  twee modellen (afbeelding 12 e n  14) 
vergelijken met de  kracht-snelheidkarakteristiek van e e n  spier (afbeelding 5). Vergelijken 
we afbeelding 5 met afbeelding 14, dan zien we dat de  bovenste karakteristieken 
(tetanus) in beide figuren e e n  gelijkvormig verloop hebben. De lager gelegen karakteris- 
tieken (lager stimulatieniveau) bij simulatie met het DM-model hebben e e n  piek bij 
snelheid nul, terwijl in figuur 5 geen sprake is van dergelijke piek. Het kwalitatieve verloop 
van  d e  isokinetische karakteristiek van het uitgebreide Hill-model (afbeelding 12) komt 
redelijk overeen met de 100% stimulatiecurve uit afbeelding 5. Het eenvoudig Hill-model 
heeft voor positieve snelheden hetzelfde kwalitatieve verloop als de karakteristiek van 
afbeelding 5, voor negatioeve snelheden voldoet dit model zeer  slecht. 
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Frequentierespons 
Als we de  frequentierespons van de  twee gebruikte Hill-modellen (de getrokken e n  
onderbroken lijn in afbeelding 17 e n  18) vergelijken zien we dat d e  verschillen verwaar- 
loosbaar klein zijn. 
Resultaten van het Hill- en  DM-model kunnen we  alleen kwalitatief vergelijken, omdat 
verschillende grootheden van het DM-model genormeerd zijn. Kijken we kwalitatief naar 
het verloop van de 'stijfheid' van de  twee modellen (afbeelding 17 e n  19) dan  zien we dat 
deze sterk overeenkomen. Het fasehoekvershil van d e  twee modellen (afbeelding 19 e n  
20) heeft vrijwel hetzelfde verloop, niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief. 
De resultaten van de experimenten van Ettema e n  Huijing (1994) (afbeelding 7) kunnen 
we niet zondermeer vergelijken met be ~es~ltaten v m  de sirnu!aties (afbeelding 17 t ~ t  en 
met 20). Ettema e.a. deden experimenten met rattespieren, terwijl d e  invoerparameters 
van het DM-en Hill-model gerelateerd zijn aan  e e n  soleus van een  kat. Over het alge- 
meen geldt dat  e e n  kattespier bij lagere frequenties werkt dan e e n  rattespier. We kunnen 
wel de frequentiekarakteristieken kwalitatief vergelijken. We zien dan  da t  de 'stijfheid', 
gevonden bij de  simulaties een  geheel ander verloop heeft dan de  door Ettema e.a. 
gemeten 'stijfheid'. Het karakteristieke dal dat Ettema e.a. hebben gemeten is niet terug te  
vinden bij simulaties met het DM-model e n  het Hill-model. Bij simulaties heeft de 'stijfheid' 
bij lage frequenties een  stijl verloop, terwijl bij experimenten blijkt dat  d e  'stijfheid' juist vlak 
verloopt bij lage frequenties. We zouden wel als overeenkomst kunnen noemen het 
vlakke verloop bij hoge frequenties. 
Schaap  (1 994) heeft de experimenten van Ettema e n  Huijing (1 994) ook gesimuleerd met 
het DM-model met invoerparameters van Zahalak (1981 e n  1986) voor e e n  soleus van 
e e n  kat, zoals ook in 5.2 gebruikt. Daarbij vond zij e e n  sterk oplopende 'stijfheid' bij lage 
frequenties e n  e e n  dal tussen 30 en  50 Hz. Dit dal wekte de verwachting dat het DM- 
model experimenten beter kon beschrijven. D e  simulaties van Schaap zijn herhaald met 
gebruikmaking van een  andere routine, meer meetpunten e n  een  grotere rekennauwkeu- 
righeid (kleinere tijdstap). Daarbij was het door haar gevonden dal in de 'stijfheidkarakte- 
ristiek' niet terug te  vinden. Het vermoeden bestaat dat dal ontstaan is door numerieke 
onnauwkeurigheid. Schaap heeft voor de numerieke integratie standaard Matlabroutine 
ODE23 gebruikt. Deze routine bepaalt zelf de  grootte van de tijdstappen (zie 4), hierdoor 
is het mogelijk dat  de  top van e e n  sinus precies tussen twee tijdstippen valt, waardoor dit 
punt niet wordt berekend. De later berekende amplitude van de  sinus zal dan  lager zijn 
dan  in werkelijkheid. Afwijkingen in de  amplitude van d e  lengte e n  de spierkracht kunnen 
doorwerken in de 'stijfheid'. 
De experimenteel bepaalde karakteristiek van het fasehoekverschil wijkt ook sterk af van 
de  resultaten van simulaties met het DM- e n  Hill-model. Het karakteristieke dal van het 
fasehoekverschil is bij simulaties niet terug te  vinden. Bij simulaties gaat  het fasehoekver- 
schil bij grote frequenties naar nul, terwijl dit bij experimenten niet het geval blijkt t e  zijn. 
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7 CONCLUSIES 

Het Hill-model is wiskundig erg eenvoudig en  vraagt dus  een  kleine rekeninspanning. Het 
is e e n  zeer gangbaar spiercontractiemodel dat op grote schaal wordt toegepast. En het 
kan op eenvoudige wijze worden aangepast voor verschillende toepassingen. €en nadeel 
is echter dat het Hill-model nauwelijks een relatie legt met de fysische werkelijkheid. Het 
model is in principe alleen gebaseerd op de kracht-snelheidsrelatie. Het is wel mogelijk 
om in de isometrische kracht, ío lengteafhankelijkheid e n  tijdsafhankelijkheid te  integre- 
ren. €en ander nadeel is dat het voor verschillende toepassingen aangepast moet 
worden. 
Het microstructurele Huxley-model vormt de basis voor het DM-model. Op microniveau 
wordt het vormen e n  verbreken van crossbridges gemoaeileerd. Daarna wordt het 
resultaat gesommeerd. Hierdoor is het DM-model geschikt om e e n  gebied van de  spier t e  
beschrijven met vele crossbridges. Voor de beschrijving op spierniveau zou ook de 
configuratie van de vezels in rekening gebracht moeten worden. Ook moet rekening 
gehouden worden met het feit dat in d e  hier gepresenteerde vorm van het DM-model 
geen  rekening is gehouden met lengteafhankelijkheid. Dit zou in de activatieparameter a 
kunnen worden geïntegreerd. Een ander nadeel is dat de  bindingssnelheidparameters, 
P(x) e n  de ontbindingssnelheidparameters, g(x) moeilijk onafhankelijk zijn te  bepalen. 
Daarom zijn deze parameters zo gekozen dat ze wiskundig eenvoudig zijn en dat het 
model experimenten goed beschrijft, Dit is in wezen een  fenomenologische manier om f(x) 
e n  g(x) te  bepalen. Belangrijke voordelen zijn dat dit model e e n  duidelijke relatie legt met 
de fysische werkelijkheid e n  dat het wiskundig veel eenvoudiger is dan het Huxley-model 
e n  dus  een  lagere rekeninspanning vraagt. 

Simulaties 
Het Hill-model in zijn eenvoudigste vorm (formule 4) is bruikbaar voor het simuleren van 
isokinetische experimenten met spier-peescomplexen bij verkortingssnelheden. Voor 
verlengingssnelheden is dit model niet bruikbaar. 
Het uitgebreide Hill-model (formule 6) voldoet redelijk goed bij isokinetische simulaties 
met spier-peescomplexen, zowel bij positieve als negatieve snelheden. 
Het DM-model is voor isokinetische simulatie met spier-peescomplexen bruikbaar zonder 
aanpassingen. 
Met de gebruikte invoerparameters is geen van de  onderzochte modellen bruikbaar voor 
het simuleren van kleine voorgeschreven oscillaties in de  spierlengte. Schaap (1 994) had 
het vermoeden dat het DM-model frequentierespons beter zou kunnen beschrijven dan 
het Hill-model. Dit vermoeden is zeer waarschijnlijk gebaseerd op veranderingen in 
karakteristieken die bepaald werden door rekenonnauwkeurigheden. 

Voor het simuleren van de experimenten van Ettema e n  Huijing (1994) is zowel het Hill- 
model als het DM-model met de gebruikte invoerparameters niet toereikend. Contractie- 
modellen zijn een  simplificatie van de  werkelijkheid. De twee genoemde modellen gaan 
bijvoorbeeld uit van optimale spierlengte en modelleren de pezen als lineaire veren. 
Wellicht kunnen we door uitbereiding van het model of verandering van invoerparameters 
een  model krijgen dat experimenten beter beschrijft. 
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A.l EENVOUDIG HILL-MODEL 

Dit programma is geschreven ten behoeve van simulaties met het eenvoudige Hill-model 
(relatie 4) voor een soleus van een kat. Hierin is k een lineaire veerconstante van de 
pezen, a en b zijn constanten uit de Hiilvergelijking en PO is de isometrische spierkracht, 
die hier constant wordt verondersteld. De snelheid is v. Deze is hier afhankelijk van de 
frequentie zoals bij simulaties van experimenten van Ettema. Voor het uitvoeren van 
isokinetische simulaties moet een constante snelheid v worden ingevoerd. P en f zijn 
respectieveiijk de spierkracht en de tijd. De differentiaalvergelijking moet numeriek 
geïntegreerd worden. Dit kan met standaard Matlab routine ODE23 of met behulp van 
ADAM12 (bijlage C). 

function Ppunt=DVsolg(t,P) 
%konstanten voor een kat soleus 
k20.0e3; 
b=5.82e-2; 
P0=30.92; 
a=28.67; 

v= 0.05e-3 * cos(2*pi*Pt) * 2*pi*c 

% de DV 
Ppunt = k*b*(PO-P)/(P+a) +v*k; 

Evaluatie van verschillende contractiemodellen voor skeletspieren 21. 



8.2 UITGEBREIDE H I LL-MO DEL 

Het onderstaande programma bevat de differentiaalvergelijking van het Hill-model dat 
aangepast is voor krachten groter dan de isometrische kracht (vergelijking 6). Dit is een 
soortgelijk programma als het programma uit bijlage A.1, waarin de symbolen dezelfde 
betekenis hebben. Ook hier moet voor v de gewenste relatie voor de snelheid ingevuld 
worden. at is een constante, die in vergelijking 6 weergegeven als aT. Ook deze differenti- 
aalvergelijking moet numeriek geïntegreerd worden met behulp van de standaard routine 
ODE23 of met ADAM12 (bijlage C). 

function Ppunt=DVsolx(t,P) 
%constanten voor een kat soleus 
k=20.0e3 ; 
b=5.82e-2; 
P0=30.92; 
a=28.67; 
at=2.0; 

v=2*pi*P0.05e-3 *cos(2*pi*Pt); 
if P<=PO; 

else 

end; 

Ppunt=k*v+k*b * ((PO-P)/(P+a)); 

Ppunt=k*v+k*b *((PO-P)/(P+a))*exp( at * ((PP0)- 1)); 
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B DM-MODEL VOOR SPIER MET PEZEN 

Dit programma is geschreven door A.W.J.Gielen naar aanleiding van publicaties van 
Zahalak (I 981 en 1986). Het geeft de drie gekoppelde diffentiaalvergelijkingen van het 
DM-model, waarin naast contractiel weefsel ook peesweefsel is gemodelleerd. Hierin zijn 
Qû, Q7 en Q2 de beginwaarden voor de eerste drie genormeerde momenten. Qdof is een 
kolom die de eerste afgeleide naar de tijd van de eerste drie genormeerde momenten 
bevat. De parameters van de functies f(x) en g(x) moeten ingegeven worden (f,, g,, g,, g3). 
De compliantiefunctie K (kappa) en geometrieparameter y (gamma) moeten bekend zijn. 
De activatieparamter a wordt gelijk gesteld aan één. De snelheid is Idof en kan zowel 
constant zijn ala afhankelijk zijn van de tijd, f en frequentie, fr. Eerst worden p en q 
berekend (zie appendix A, Zahalak 1981), waarmee de waarden voor JA (jay) berekend 
kunnen worden. Als J bekend is kan @ (phi) berekend worden, waarmee de differentiaal- 
vergelijkingen van het DM-model bekend zijn. De differentiaalvergelijkingen moeten met 
behulp van routine ODE23 of ADAMI2 (bijlage C) numeriek geïntegreerd worden. 

function Qdot=moments(t,k); 
% Qdot = moments( t, Q) 
% 
% compute distributed moments model 
% G.I. Zahalak, Math.Biosc.55:89-114(1981) 
YO 
% Extended with tendon (See C.schaap WFW94.154) 
YO 
YO usage: 
% 
f?==G-FR; 
QO=k( 1); 
Ql=k(2); 
Q2=k(3); 
Qdot=zeros(3,1); 
YO 
% parameters 
fl=35; g1=7; g2=200; g3=30; 
kappa=O. 040; gamma=O. 028; 
ldot=O; 
%ldot=O.O0125*cos(2*pi*fi*t)*2*pi*fr; 
%u=-20.0; 
YO 
YO computation 
p=Q l/QO; 

poverq=p/q; 
poverqc=( 1 -p)/q; 
YO 
j aypq=j ay(-poverq,p, 9); j aypqc=j ay(poverqc,p, q); 
j ayOpq=j aypq( 1 ); j ayOpqc=j aYpqc(1 1; 
jay1 pq=jaYp@); jaylpqc=jaypqc(2); 

integrate numerically Q with ode23 or adaml2 as 
[t , Q]=adam 1 2('moment s', to, te, delta t , Q(t=O)); 

q=~qrt(Q2/QO - ((Ql/Q0).*2)); 
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jay2pq=jaypq(3); jay2~clc=ja~~qc(3); 
jay 3 pq=j ~ Y P  44); jay 3 pclc=j ay pqc(4) ; 
% 
phi0 = QO* ( g2*jayOpq + (fl +g 1) *(jay 1 pqc-jay 1 pq)+g 1 *(p-jay 1 pqc) . . 

phil = QO*( g2*jaylpq +(fl+gl)*(jay2pq~-jay2pq)+gl *(p*p+q*q -jay2pqc) .. 

phi2 = QO*( g2*jay2pq + (fl +g l)*(jay3 pqc-j ay3 pq)+g 1 *(p *p*p+3 *p*q*q-jay3 pqc) . . 

% 
Qdot( 1) = fl /2 - ph iO;  
Qdot(2) =(fl /3 - phil + QO/gamma*ldot)/( l+kappa*QO/gamma); 
Qdot(3) = fl /4 - phi2 - 2/gamma*(kappa*Qdot(2)-idot)*Q1; 
% 

+g3 *(p-jay 1 pqc - 1 +jayOpqc)); 

+g3*(p*p+q*q-jay2pqc -p +jaylpqc)); 

+g3 * (P *P *p+3 *P * q* q-j ay3 P qc -(p *p+q* 9) +j ay2pqc)) ; 
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C. ROUTINEADAM12 

hnction [tout, yout] = adaml2(FunFcn, to, tfinal, h, yo, trace) 
%ADAM12 
% 
% 
% 
% 
% 
% conditions YO. 
% 
% 
% 
Yo INPUT: 
% F 
YO 
YO t - Time (scalar). 
% y - Solution column-vector. 
% gr ime  - Returned derivative column-vector; yprime(i) = dy(i)/dt. 
% tO - Initial value of t. 
% tfinal- Final value of t. 
% y0 - Initial value column-vector. 
% tol - The desired accuracy. (Default: tol = 1 .e-3). 
% trace - If nonzero, each step is printed. (Default: trace = O). 
% 
Yo OUTPUT: 
% T - Returned integration time points (column-vector). 
% Y - Returned solution, one solution column-vector per tout-value. 
% 
% The result can be displayed by: plot(tout, yout). 

Integrate a system of ordinary differential equations using 
1st and 2nd order Adams formulas. 

[T,Y] = ADAM12('yprime', TO, Tfinal, dt, YO) integrates the system 
of ordinary differential equations described by the M-file 
YPRIME.M over the interval TO to Tf with step dt and using initial 

[T, y] = ADAM12(F, TO, Tfinal, dt, YO, 1) 
displays status while the integration proceeds. 

- String containing name of user-supplied problem description. 
Call: yprime = fun(t,y) where F = 'fun'. 

% C.B. Moler, 3-25-87. 
% Copyright (c) 1987 by the Mathworks, Inc. 
% All rights reserved. 

% Initialization 
if nargin < 6,  trace = O; end 

% Initialization 
ns= (tfinal - tO)/h; 
ns= round(ns+O. 5); 
t = to; 
Y = Yo(:); 
tout = zeros(ns, 1); 
tout( 1) =t; 
yout = zeros(ns,length(y)); 
yout(1,:) = y.#; 
k=l; 

Evaluatie van verschillende contractiemodellen voor skeletspieren 25. 



if trace 

end 
CIC, t, h, Y 

% The main loop 
while (t < tfinal) 

if t + h > tfinal, h = tfinal - t; end 

% Compute the slopes 
s l  = feval(FunFcn, t, y); si = sl(:); 
s2 = feval(FunFcn, t+h, y+h*sl); s2 = s2(:); 

t = t + h ;  
y = y + h*(sl + s2)/2; 
delta = norm( h*(sl - s2)/2, 'inf'); 
tau = max(norm(y,'inf), 1. O); 
tol = deltdtau; 
k = k + l ;  
tout(k) = t; 
yout(k,:) = y.'; 
if trace 

end 
home, t, h, y, tol 

end; 
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