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Een gedetailleerd wiskundig model van een cervicaal bewegingssegment 

Samenvatting 

Het doel van het project is het ontwikkelen van een bewegingssegment model dat inzicht geeft in de 
relatie tussen beweging en belasting van een bewegingssegment uit de lage cervicale wervelkolom. Daarbij 
dient het model ook te voldoen aan de eisen van: eenvoud, flexibiliteit en valideerbaarheid. 

Een nieuwe globaal bewegingssegmentmodel, dat gebaseerd is op de bevindingen uit een literatuurstudie 
en anatomie, is ge-ïmplementeerd in W Y M O .  Het bewegingssegmentmodel bestaat uit: starre wervels, 
Iineair-dastisdïe tigarenten, Si-hmiï t U s s ~ ~ ~ ~ r v e ! s c ~ ~ ~ ~ û ~ e ~  eE vlakke facetvkdkkea. Eier?%j medeUeert 
het tussenwervelschijfmodel zowel het mechanisch gedrag van de tussenwervelschijf als dat van de 
uncovertebrale gewrichten en de ligamenten longitudinale anterior en posterior. Tegenwoordig zijn genoeg 
data beschikbaar voor zo'n globaal model van een cervicaal bewegingssegment. Helaas is de standaard 
deviatie vaak erg groot in deze data. (50% van gemiddelde waarden). Het kleine aantal proefstukken bij de 
bepaling van de data is mede een oorzaak dat de SD zo groot is. 

resultaten van het model blijken redelijk overeen te komen met die van Moroney, maar vertonen grote 
afwijkingen met de experimenten van Panjabi. Een parametervariatiestudie toont aan dat de 
tussenwervelschijf de meeste invloed heeft op het gedrag. De koppeling in axiale rotatie en lateroflexie 
wordt vooral veroorzaakt door de facetvlakken. 

Het model voldoet aan de eisen. Ten eerste is het model eenvoudig. De gebruikte modellen zijn 
mathematisch eenvoudig en alle parameters zijn direct gerelateerd aan de geometrie of mecnanisch gedrag 
van de anatomische componenten. Doordat de parameterwaarden uit de literatuur komen, is de variatie in 
deze waarden bekend. Ten tweede is het model flexibel te noemen. Veranderingen in stijfheden en posities 
van de componenten zijn eenvoudig met het model te verwezenlijken. Tevens biedt MADYMO een breed 
scala aan mogelijkheden om de afzonderlijke componentmodellen te versjnen. Met de data van Moroney en 
Panjabi blijkt het model valideerbaar te zijn. Het is ook mogelijk om de afzonderlijke componenten te 
valideren. 

Het model geeft inzicht in de verdeling van de belasting over de componenten. Dit geeft een indicatie 
van het belang van de componten voor het gedrag van een bewegingssegment en welke componenten bij een 
bepaalde beweging het eerst beschadigd raken, mits hiervoor kriteria bekend zijn. Een 
parametervariatiestudie laat zien hoe het gedrag verandert door variaties in de componenten. 

dat het huidige model niet alle belastingssituaties voldoende kan simuleren. Maar het model biedt voldoende 
mogelijkheden om dit te verbeteren. In principe is het een basismodel dat nog moet evolueren. 

Het uiteindelijk model is gevalideerd met de experimenten van Moroney (1988) en Panjabi (1986). De 

Geconcludeerd kan worden dat het nieuwe model voldoet aan de doelstelling. Alleen bij de validatie blijkt 
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Inleiding 

1. Inleiding 
1.1 Hoofd en nek in gevaar. 
In een moderne maatschappij, zoals in Nederland, vinden elk jaar vele verkeersongelukken plaats. Deze 

ongelukken zijn een belangrijke oorzaak van letsels door mechanische overbelasting. Vooral letsels aan hoofd 
en nek kunnen ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer. In het hoofd zitten de hersenen en alle 
communicatie met de rest var, het lichaam moet door de nek, waarbij het ruggemerg een belangrijke 1-01 
speek Reschadigkg vm- herseneri cri_ mggemerg kumen leiden tot ernstige invaliditeit of zelfs tot de dood. 
Een probleem bij minder ernstige letsels (whiplash) in dit gebied is dat er vaak langdurige klachten zijn over 
pijn, duizeligheid, etc., terwijl bij onderzoek geen beschadiging van weefsels geconstateerd kan worden. 

Mechanisch inzicht en mathematische modellen kunnen hulp bieden bij zowel medisch onderzoek als 
preventie van letsels. Een goed bewemgsmodel van nek en hoofd kan gebruikt worden in botssimulaties. 
Men kan bijvoorbeeld de bewegingen van het hoofd voorspellen. Door in het ontwerp van het vervoermiddel 
hiermee rekening te houden kunnen letsels voorkomen worden. Ook is het mogelijk om een model van de nek 
dezelfde belasting te laten ondergaan als welke bij een patiënt tot klachten heeft geleid. Het model geeft dan 
informatie waar de grootste krachten optreden. Deze informatie kan gebruikt worden voor een beter gericht 
medisch onderzoek. Dit zijn slechts een paar mogelijkheden van een nekmodel. Er moet echter nog veel 
biomechanisch onderzoek worden gedaan voor zo’n model realiteit is. 

1.2 Onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUE). 
Het ontwikkelen van een driedimensionaal wiskundig model van de menselijke nek is het doel van een 

onderzoek dat aan de TUE verricht wordt. Dit model moet het mechanisch gedrag van het hoofd-neksysteem 
in dynamische situaties beschrijven. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de 
Ftijksuniversiteit Limburg en het TNO-Instituut voor Wegtransportmiddelen. 

In de eerste fase van het onderzoek is een literatuurstudie (De Jager 1993a) gedaan naar anatomie, 
letselmechanismen, biomechanica en wiskundige modellen van de nek. Als basis voor het te ontwikkelen 
nekmodel is gekozen voor het driedimensionale, discrete parameter hoofd-nekmodel van Deng & Goldsmith, 
(Deng 1985 en Deng & Goldsmith 1987). 

In de tweede fase van het onderzoek is het model van Deng in aangepaste vorm ge-ïmplementeerd in het 
computerprogramma MADYMO, (De Jager 1993b). De resultaten van dit model en enkele varianten zijn 
bestudeerd. Ook heeft er een beperkte validatie plaats gevonden. Deze studie toont aan dat het model van 
Deng niet voldoet in zijn huidige vorm. Een nieuw model van het intervertebrale gewricht zal ontwikkeld 
moeten worden dat gebaseerd is op de beschikbaarheid van experimentele gegevens en de biomechanica van 
een echte bewegingssegment. Een bewegingssegment is het kleinste onderdeel van de wervelkolom waarin 
alle mechanische kenmerken van de wervelkolom zitten. 

1.3 Korte beschrijving afstudeerproject. 
Het doel van het afstudeerproject is het ontwikkelen van een gewrichtsmodel waarin die (anatomische) 

componenten zitten die het meest van belang zijn voor het mechanisch gedrag. Met het model moet het 
mogelijk zijn om meer inzicht te krijgen in het mechanisch gedrag van het bewegingssegment. Aan de hand 
van dit inzicht kunnen bijvoorbeeld diverse letselmechanismen worden beschreven en misschien letselkriteria 
worden bepaald. In een eerste opzet wordt een model ontwikkeld voor quasi-statische analyses. Naast de eis 
van het modelleren van de belanajkste componenten moet het uiteindelijke model aan nog een paar ktiteria 
voldoen: 
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Inleiding 

* Eenvoud 

*Flexibel 

* Valideerbaar - Model moet goed te valideren zijn. 

- Duidelijk herkenbare onderdelen met een eenvoudige structuur 

- Het model moet eenvoudig aan te passen zijn voor andere segmenten met 
(Beperkt aantal fysische parameters). 

een afwijkende geometrie. 

De strategie van het onderzoek is ook de lijn in dit verslag. Als  eerste is de anatomie van een 
bewegingssegment onderzocht. Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de anatomie en het biomechanisch gedrag 
van een bewegingssegment. Vervolgens is in de literatuur gezocht naar gedetailleerde wiskundige 
nekmodelien. Deze zijn onderzocht op de in de voorgaande alinea vemelde kriteria. Tevens is gezocht naar 
besckiic’oare dam oveï het mecbxisck ge&zg vân een kaeghgssegmezt ea zijn dzonderlijkv cmqxmentm. 
Hoofdstuk 3 geeft hierover verslag. In hoofdstuk 4 is het nieuwe model kwalitatief beschreven. Als basis 
voor dit nieuwe model dienen de voorgaande hoofdstukken. De implementatie van dit nieuwe model in 
MADYMO wordt in detail beschreven in hoofdstuk 5. Met het model zijn enkele quasi-statische simulaties 
verricht. De resultaten zijn eerst vergeleken met experimenteel gevonden data. Daarna is een 
parametervariatie studie gedaan om meer inzicht in het model te krijgen. De resultaten van deze twee studies 
worden besproken in hoofdstuk 6. Ais afsluiting vindt in hoofdstuk 7 een discussie plaats over de mate 
waarin het model voldoet aan de doelstellingen. Hierin worden ook aanbevelingen gegeven voor toekomstig 
onderzoek. 
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Functionele Anatomie 

2 Functionele anatomie 

Onder functionele anatomie wordt verstaan de bestudering van een biologische structuur aan de hand van 
zijn functie. In dit hoofdstuk wordt de bouw van de nekwervelkolom bekeken als deel van het 
bewegingsapparaat. De kennis is afkomstig uit Huson (1991), Kapandji (1991) en White & Panjabi (1990). 
Vanuit de globale structuur van de nek worden de afzonderlijk componenten beschouwd om een indruk te 
krijgen van hun bijdragen aan het mechanisch gedrag van de nek. Kwantitatieve gegevens GVW het 
mechanisch gedrag van een bewegiïïgssegmciit zij2 besproken i i ~  IIGG~USP& J. 

2.1 Globale anatomie 

De nek vormt de verbinding van het hoofd met de torso. De belangrijke structuren in dit lichaamsdeel 
zullen in het kort beschreven worden. Als eerste zit in de nek het bovenste deel van de wervelkolom. In de 
anatomie wordt dit deel de cervicale wervelkolom genoemd. Deze wervelkolom is de botstructuur die 
stevigheid geeft en tevens grote bewegingen van het hoofd toestaat. Door de gecompliceerde bouw van de 
kolom is het mechanisch gedrag ervan moeilijk te begrijpen. Daamaast zitten in de nek grote spieren die de 
motor zijn voor de bewegingen. Voor het mechanisch gedrag zijn ook van belang de ligamenten 
(bindweefselbanden) die extreme bewegingen van het hoofd kunnen opvangen Tevens zorgen ze voor een 
passieve stijfheid van de wervelkolom. Andere weefsels, zoals het ruggemerg en de bloedvaten, zijn 
beáuidend minder van belang voor de mechanica. 'Namchij~jk is het %cham juist zo geboilwd dat 
weefsels die geen onderdeel vormen van het bewegingsapparaat zo min mogelijk belast worden bij beweging. 

A= ligament longitudinale anterior 
B= ligament capsular 
C= ligamentflava 
D= ligament longitudinale posterior 
E= ligament interspinalislsupraspinalis 
F= facetgewricht X 
T= tussenwervelschijf. E 
W= wervel 

E 

X 

F 

Fig. 2.1: Een bewegingssegment met zijn componenten,(White & Panjabi (1990)) 

De wervelkolom is een gesegmenteerde structuur. Een bewegingssegment wordt gevormd door twee 
wervels, die uit bot bestaan, met de daar tussenin liggende weefsels. Zo'n segment bezit alle kenmerken van 
de gehele wervelkolom. Door het analyseren van het gedrag van een bewegingssegment kan het gedrag van 
de hele wervelkolom beter begrepen worden. In de nek zitten zeven wervels 
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Functionele Anatomie 

Deze hebben de nummers C1 tot C7 gekregen. De twee segmenten die gevormd worden d o o r  de bovenste 
twee cervicale wervels (Cl en C2) en de schedel (CO) wijken in gedrag en structuur af. DKx rapport gaat dus 
alleen over de lage cervicale wervelkolom (C2-C7). 

Een bewegingssegment kan in verschillende componenten worden onderverdeeld. Elk CQmponent heeft 
zijn eigen karakteristieke mechanische mogelijkheden en beperkingen. Tussen de twee Weltellichamen 
bevindt zich de tussenwervelschijf. Achter deze schijf zitten twee facetgewrichten. Verder worden de wervels 
door diverse ligamenten bijeen gehouden. Figuur 2.1 geeft een beeld van de geometrie van d e  diverse 
componenten en het segment. In de volgende paragrafen wordt elke component meer in detail behandeld. 

- 1  

- 2  

- 3  

- 7  

- 8  

Wervellichaam 
(Corpus vertebrae). 
Wervelboog 
(Arcus vertebrae) 

(Processus articulares) 
Doornuitsteekrel 
(Processus spinosus) 

Uncovertebrale gewrichtsvlakken 

& 4 Facetvlakken 

4 

Achter 
Posterior 

Fig.2.2: Schematisch tekening van de vertebra (Uit Kapandji (1991)) 

2.2 Wervel 
Een wervel heeft een ingewikkelde geometrie die van wervel tot Wervel verschilt, maar de grondvorm is 

steeds vergelijkbaar. Figuur 2.2 toont een schematische tekening van de grondvorm van een nekwervel. De 
voorzijde wordt het wervellichaam genoemd en de achterzijde de wervelboog. Aan deze boog zitten diverse 
uitsteeksels waar ligamenten en spieren aangrijpen. De doornuitsteeksel is het uitsteeksel in posterior fichhg 
en de processus articulares bevinden zich aan weerszijden van de boog. 

processus articularis zitten. Tussen twee opeenvolgende wervellichamen zit de tussenwervelschijf. Bij een 
aantal nekwervels zitten naast deze tussenwervelschijf twee glijvlakken van de uncovertebrak gewrichten. 

Direct contact met de naburige wervels vindt plaats in de facetgewrichten die aan beide Uiteinden van de 

2.3 Ligament 
Een ligament is een vezelversterkte bindweefselband tussen twee beweegbare botstnicturen. In het 

lichaam dient een ligament om een bepaalde beweging van een gewricht te begrenzen. Eerbij wordt de 
ligament vooral op trek belast. Deze is ook niet in staat om drukkrachten op te vangen, want de vezels in een 
ligament, die voornamelijk uit collageen bestaan, buigen gemakkelijk. Collageen is het materiaal in een 
menselijk lichaam dat zorgt voor sterkte bij rek. Diverse vormen van collageen kunnen in het lichaam worden 
aangetroffen. Door variaties in de structuur van het vezelnetwerk en de verschillende soorten collageen 
ontstaat een breed scala aan mechanische eigenschappen. 

De trekkromme van veel biologische materialen laat zich beschnjven door een S-kromme. In figuur 2.3 
staat zo’n kromme. De kromme wordt gekenmerkt door drie zones. Hij begint met de neutrale zone waarbij 
een kleine kracht al gauw leidt tot grote vervormingen. Vervolgens komt er een vrijwel lineaire kracht- 
verplaatsingsrelatie. Deze gaat over in een sterk niet-lineair deel waarbij de stijfheid en wat later ook de 
belastbaarheid afneemt bij toenemende rek tot dat er breuk optreedt. Punten A, B en C, zie figuur 2.3, geven 
respectievelijk het einde van de neutrale zone, het einde van de lineaire zone en het punt van maximale 
belasting aan (faalpunt). De kromme is echter afhankelijk van de belastingssnelheid en er is hystereses 

In een bewegingssegment Uit de lage cervicale wervelkolom kunnen zeven figamenten Onderscheiden 
worden. Aan de voorzijde van tussenwervelschijf en wervellichaam zit het ligament longitudinale antenor en 
aan de achterzijde zit het ligament longitudinale posterior. Deze twee ligameIIteII Zijn vergroeid met de 
tussenwervelschijf. Aan de achterkant van de wervelboog zitten achter elkaar de ligamenten &va, 
interspinalis en supraspinalis. 
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Functionele Anatomie 

C5-C6 
Có-C7 
C7-T1 

2.7 Beweging van een segment 

20 8 7 
17 7 6 
9 4 2 

Voor de bewegingen van anatomische structuren is een bepaalde benaming gebruikelijk. Deze benaming 
zal consequent in dit rapport worden aangehouden. De gebruikte benaming voor bewegingen van de nek is 
ook van toepassing op een bewegingssegment. In figuur 2.4 is deze terminologie grafisch verklaard. Een 
fysiologische beweging bestaat uit een combinatie van de vier basis bewegingen. Het buigen van de nek naar 
voren heet flexie en naar achteren is extensie. Buiging van de nek in het vlak loodrecht op het sagittaal vlak 
heet lateroflexie. Ten slotte is axiale rotatie een rotatie om de nek-as. Om een indruk te krijgen van de 
bewegingsvrijheid van een bewegingssegment is tabel 2.1 opgenomen. Hierin staat de maximale rotatie in de 
verschillende richtingen van cervicale bewegingssegmenten. 

Flexie I extensie Lateroflexie Axiale rotatie 

L R E F R  

Fig. 2.4: De vier basis bewegingen van een bewegingssegment. 
(Uit White & Panjabi (1990)) 

Door de typische bouw van de nek zijn bewegingen uit het sagittaal vlak gekoppelde bewegingen. Dat 
betekent dat rotatie om (of translatie langs) een bepaalde as een simultane rotatie om (translatie langs) een 
andere as veroorzaakt. Bijvoorbeeld, buiging naar rechts uit het sagittaal vlak is gekoppeld met axiale 
rotatie, de processus spinosus draait naar links. Een basisbeweging als flexie is ook een combinatie van 
rotatie en translaties in voor- en opwaartse richting. Bewegingen van een segment zijn wel globaal 
aangeduid, maar ze zijn niet precies beschreven. Bijvoorbeeld, flexie is een buiging naar voren maar weinig 
is bekend in hoeverre de wervel hierbij transleert en in welke richting. Tegenwoordig vindt meer onderzoek 
plaats naar de preciese beweging bij een flexie- en extensiebeweging, (Van Mameren 1993). 

Tabel 2.1 : Maximale hoekverdraaiing in graden van bewegingssegmenten bij de verschillende basis 
bewegingen. (Uit White & Panjabi (1990)). 
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Auteur Jaar 
Chen 1973 

Suh 1977 

Huston 1978 

3 Literatuurstudie 

Model SOGI-~ @meïki?g 
3D-Multi-body 

3D-Multi-body Gedetailleerd, methode voor gehele 

Gedetailleerd, 3D model beschreven, daaruit 2D 
rekenmodel van gehele werveikolom zonder nek 

wervelkolom, 
3D statischmodel uitgewerkt in Hong 1975 

3D-Multi-body Gedetailleerd, cervicale wervelkolom 

Het doel van deze literatuurstudie is tweeledig. Als eerste zijn de bestaande gedetailleerde modellen van 
de nek bestudeerd. Deze modellen dienen als basis voor een nieuw te ontwikkelen model. Het tweede doel is 
een overzicht te maken van beschikbare data van cervicale bewegingssegmenten en hun componenten. In het 
overzicht staan zowel data over geometrie als mechanisch gedrag. Een korte discussie van de data en 
modellen vindt plaats in de afsluitende paragraaf 3.4. 

Deng & 
Goldsmith 
Dietrich 

1987 3D-Multi-body Eenvoudig, model van cervicale 

1991 3D-EEM Gedetailleerd, hele wervelkolom tot C2 
wervelkolom 

1 Williams& 1 1983 1 3D-EEM 
Belytschko 

Gedetailleerd, cervicale wervelkolom 
Per component één element gebniikt 

Tabel 3.1: Overzicht van de besproken modellen. 

Een multibody model berekent de krachten op en verplaatsingen van starre (tegenwoordig ook flexibele) 
lichamen op een bepaald tijdstip. Aiie massa van het systeem is geconcentreerd in de starre lichamen die 
verbonden zijn door massaloze veren, dempers en scharnieren. Door het deñniëren van een kracht- 
verplaatsingsrelatie tussen twee lichamen kunnen ingewikkelder structuren gemodelleerd worden zoals een 
elastische balk. Een wervelkolom bestaat uit verschiUende anatomische componenten. In een multibody 
omgeving vormen de wervels een basis van starre lichamen waaraan de andere componenten zoals veren en 
dempers vast zitten. Vaak heeft de gebruiker de vrijheid om willekeurige karakteristieken te definiëren voor 
de veren en dempers. Het is daarom mogelijk om ingewikkeld mechanisch gedrag goed te modelleren. Een 
multibody model geeft dus een grote vrijheid in het modelleren van een mechanisch systeem. 

Bij een euldige eIeme9teE mode! is de wervelkolom gemodelleerd met een groot: am-td deformeerbare 
elementen. Naast 3D elementen zijn ook kabel-elementen (ID) en schaal-elementen (2D) mogelijk. Elk 
element heeft de materiaaleigenschappen van de anatomisch component waartoe het behoort. 
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Literatuurstudie 

De massa van het element zit geconcentreerd in de hoekpunten of in de zijden van het element. Voor elk 
tijdstip berekent het model de verplaatsingen van en krachten op alle knooppunten; daarnaast ook de rekken 
en spanningen in de elementen. 

Tussen beide methode zitten twee kenmerkende verschillen. Ten eerste is het aantal vrijñeidsgraden in een 
eindige elementenmodel veel groter. Bij een eindige elementen model heeft elk knooppunt een aantal 
vrijheidsgraden en elk element bestaat uit een aantal knooppunten. Omdat ieder componentmodel een lichaam 
is die uit meerdere elementen bestaat is het aantal vrijheidsgraden veel groter dan de zes vrijheidsgraden in 
een star lichaam van een multibody model. Veel vrijheidsgraden geeft een lange rekentijd. Ten tweede kan 
met de eindige elementenmethode de mechanica van ingewikkelde structuren in detail bestudeerd worden, 
doordat de geometrie goed beschreven kan worden als de elementen klein genoeg zijn. De eigenschappen van 
het elemmt rnmtez wel cvereerkmen met de rimtselijke materiadeigemchqpefi. 

3.1.1 Globale analyse gedetailleerde nekmodellen. 

Om de verschillende nekmodellen beter te beoordelen is het nodig om het doel van het model te weten. De 
artikelen met de oudere modellen beschrijven vooral de rekenmethode en de 3D modelvorming van de 
wervelkolom. Een van de eerste gedetailleerde modellen van de wervelkolom is van Chen (1973). Chen 
gebruikt de multibody techniek om inzicht te krijgen in de belasting op de verschillende componenten van een 
wervelkolom. Hierbij ondergaat het lichaam (wervelkolom) een axiale stootbelasting. Bij de 2D simulaties is 
het cervicale deel niet meegenomen, maar de modelvonning kan gebruikt worden voor de lage cervicale 
wervelkolom. Specifiek gericht op de cervicale wervelkolom is het artikel van Suh (1977). Daarin is een 
methode beschreven om via de multibody techniek het dynamisch gedrag van de cervicale wervelkolom te 
simuleren. Dit is een uitbreiding op het werk van Hong (1975) die een 3D elasto-statisch model van de 
cervicale wervelkolom heeft gemaakt. Hierbij zijn niet-lineaire elastische componentmodellen gebruikt. Met 
een rekenmodel heeft Hong de positie van het hoofd en de wervels bepaald bij een bepaalde spierkracht van 
een spier in de nek. 
De meer recente gedetailleerde nekmodellen dienen vooral om de beweging van het hoofd bij botsingen te 

voorspellen (Deng & Goldsmith (1987), Williams & Belytschko (1983), Huston (1978)). Meestal was het 
onderzoek vooral gericht op simulaties van mid-sagittale bewegingen. De invloed van de spieren op de 
beweging is bestudeerd in Deng & Goldsmith (1987) en Williams & Belytschko (1983). Hierbij zijn ook 
laterale bewegingen gesimuleerd. In het meest recente artikel van Dietrich (1991) gaat de aandacht ook uit 
naar de spier aansturing. Een uitgebreid model is gepresenteerd van de gehele wervelkolom tot C2 met 
bijbehorende spieren en borstkast. Het model is ontworpen voor het bestuderen van het biomechanisch 
gedrag van de wervelkolom. 

In alle bestudeerde artikelen staat geschreven dat er een tekort is aan data om de model parameters te 
kunnen bepalen. Om toch met het model te werken hebben de auteurs een eigen methode toegepast om de 
gaten in de data op te vullen. Helaas geeft niemand een kritische analyse over de betrouwbaarheid van de 
uiteindelijk gevonden parameters. 

Waarom een bepaald model is gekozen wordt vaak niet of onvoldoende gemotiveerd. Enkele positieve 
uitzonderingen hierop zijn, Deng & Goldsmith (1987), Williams & Belytschko (1983), Chen (1973) en Hong 
(1975). De laatste twee referenties zijn proefschriften die meer ruimte beschikbaar hebben voor 
argumentatie. In alle artikelen wordt niet ingegaan op de effecten van de gemaakte aannames. 

Een ander belangrijk punt om een model goed te beoordelen is de validatie. Ook hierbij komt in de 
artikelen de opmerking naar voren dat er te weinig data beschikbaar zijn voor gedetailleerde validatie. 
Daarom vindt validatie bij nekmodellen plaats door de beweging van het hoofd te vergelijken met 
experimentele data, zoals die van botsproeven. In sommige artikelen zijn de modelresultaten niet gevalideerd 
zoals in Dietrich (1991) en Hong (1975). Williams & Belytschko (1983), Deng & Goldsmith (1987) 
valideerden hun modellen door de hoofdbeweging te vergelijken met meetdata. Hieruit bleek dat met deze 
modellen de mid-sagittale bewegingen beter te simderen zijn dan de Gewegirigen uit dat vlak. Bij deze 
validatiemethode moet men zich wel realiseren dat het goed voorspeilen van de hoofdbeweging niet gelijk is 
aan het goed voorspellen van de wervelbewegingen. 

van de doelstelling (zie hoofdstuk 1). Ten eerste is geen enkel bewegingssegmentmodel en componentmodel 
gevalideerd. Ten tweede is bij geen enkel model het belang van de parameters afgewogen. 

Geen van de artikelen laat een goed geargumenteerd en gevalideerd model zien dat voldoet aan de knieria 
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Toch geven de artikelen wel een indicatie wat van belang geacht wordt. Dit blijkt vooral uit de modelkeuzes. 
In de volgende paragraaf zijn de componentmodellen zeer globaal beschreven. Algemene opvattingen over 
wat wel of niet van belang is, zijn dan duidelijk te zien. 

3.1.2 Componentmodellen uit de literatuur. 

In de bestudeerde nekmodellen zijn veel verschillende componentmodellen gebruikt. Deze 
componentmodellen kunnen als basis dienen voor het te ontwikkelen bewegingssegmentmodel. Daarom zijn 
de verschillende modellen globaal beschreven. De basis van alle modellen is de wervel. In alle artikelen 
worden de wervels star verondersteld. Maar in geen enkel artikel is deze veronderstelling goed afgewogen. 
Am de wervels zij= dle ct.icl,rv compmeEten bevestigd. VZE d e  moddkn is het m-odd vm Deng een 
uitzondering omdat het geen detail model is. Slechts één mathematische expressie modelleert de mechanische 
eigenschappen van een bewegingssegment. Dit model is als tussenwervelschijfmodel behandeld. 

Tussenwew elschiflmodellen 

Het modelleren van een complex onderdeel zoals de tussenwervelschijf heeft tot een verscheidenheid aan 
modellen geleid. Toch is in de meeste gevallen het gebniikte model gebaseerd op een lineair elastisch lichaam 
dat kleine Vervormingen ondergaat. De totale belasting op de wervel is dan een lineaire combinatie van de 
afzonderEjke belastingen die ieder veroorzaakt zijn door één van de zes verplaatsingen. Een reden voor het 
kiezen van een eenvoudig model kan zijn het gebrek aan data over de mechanische eigenschappen van de 
tussenwervelschijf. In Chen (1973) en Williams & Belytschko (1983) is een flexibel balkelement gebruikt 
met lineaire stijfheid in elke belastingsrichting. Huston (1978) geeft zo’n element alleen bij compressie visco- 
elastisch gedrag, tenvijl voor de andere richtingen lineair elastisch gedrag geldt. Het bewegingssegmentmodel 
van Deng & Goldsmith (1987) is in principe gebaseerd op kleine vervormingen van een bi-lineair visco- 
elastisch lichaam. Het model gebruikt een stijîheidsmatrix die de relatieve verplaatsingen koppelt aan een of 
meer gegeneraliseerde krachten. Met experimentele data zijn de stijfheden in die matrix eenvoudig te bepalen. 
Voor een uitgebreide beschrijving zie De Jager (1993b). Suh (1977) stelt voor om voor de krachten 
rechtstreeks de experimenteel gevonden krachten te gebruiken. In de tijd van Deng & Goldsmith (1987) en 
Suh (1977) waren de door hun gewenste data niet beschikbaar. 

geavanceerd eindige elementenmodel met twee soorten elementen (lineair elastische en vloeistof elementen). 
In totaal bestaat het model uit 20 elementen.Waarom de auteur een complex model heeft gebruikt is niet 
verklaard. 

Een meer complex tussenwervelschijfmodel is gebruikt door Dietrich (1991). Het model is een 

Facetmodellen 

Een andere belangrijke component van een bewegingssegment is het facetgewricht. In alle modellen van 
het facetgewricht kunnen de facetvlakken relatief gemakkelijk over elkaar glijden ten opzichte van andere 
bewegingen van de vlakken. De meeste facetmodellen bestaan uit een set van veren edof dempers waarvan 
de oriëntatie afhangt van de stand van het gewrichtsoppervlak. Chen (1973) gebruikt zes lineaire veren 
waarvan drie torsieveren en veronderstelt dat twee facetvlakken in een facetgewricht een gelijke kromming 
hebben. Hong (1975) gebniikt per facetgewricht slechts twee niet-lineaire veren die een volledig vrije rotatie 
van de facetvlakken om een bepaald punt toestaan. Dit punt is afhankelijk van de kromming van de 
facetvlakken. SUh (1977) stelt voor om zes niet-lineaire veren en zes dempers te gebruiken. Huston (1978) 
kiest voor zes niet-lineaire dempers om extreme beweging te begrenzen. 

hebben ze een speciaal 3D continuümselement ontwikkeld. Dit element laat afschuiven toe en onderdrukt 
bewegingen ioodrecht op de Îacetvlakken. In het arîîel van Dietrich (1991) staat bijna niets over het 
facetgewricht in hun eindige elementenmodel. Er staat alleen dat bij hun wervelmodel hiermee rekening is 
gehouden. 

Een afwijkend model is gebnxikt door Williams & Belytschko (1983). Voor hun eindige elementen model 
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(na relaxatie) 
Gewrichtskraakbeen 0,7-2,4 Mpa WBCG: 141 
, Lamellair bot 18.500Mpa WBCG: 174 
Spongieus bot 330Mpa WBCG: 174 

Ligamentmodellen 

Ligamenten 
Collageen 
Staal 

De laatste soort componenten, die in de nekmodellen voorkomen, zijn de ligamenten. In alle artikelen 
behalve Dietrich (199 1) en Deng & Goldsmith (1 987) zijn de ligamenten gemodelleerd als ééndimensionale 
elementen, ook in het 3D eindige elementen model van Williams & Belytschko (1983). Chen (1973) en Suh 
(1977) geven de voorkeur aan een visco-elastisch model, terwijl de andere auteurs een niet-lineair elastisch 
model gebruiken. Het model van Dietrich (1991) heeft een ligament dat bestaat uit een aantal anisotrope 
(lineaire?) elastische elementen. In geen van de artikelen wordt de keuze van het ligamentmodel goed 
gemotiveerd. In een eventuele discussie komt alleen aan bod of het ligament nou wel of niet viskeus of lineair 
gedrag iaat zien. Maar weinig is geschreven over de invloed van de positie van het ligament op het 
segmentgeúrag, waarom een ligament is meegenomen in net model en de ééiQimensionde -enaderhg Y=- eeri 
ligament. 

42 Mpa Chazall985 
1000 Mpa WBCG: 89 

210.000 Mpa - 

3.2 Data per component 
Uit bestudering van eerdere modellen blijkt dat het tekort aan data het grootste probleem is. Op dit 

moment is veel meer bekend dan in de tijd dat de vorige modellen zijn ontwikkeld. Dit deel van het hoofdstuk 
geeft een overzicht van de beschikbare data per component. De kwaliteit van de data is hierin niet 
beoordeeld. Het mechanisch gedrag van weefsels is zeer complex en ook gevoelig voor de 
testomstandigheden. Daarom is het moeilijk om goede betrouwbare en reproduceerbare data te verkrijgen, 
waardoor het ook moeilijk is om de kwaliteit van de data goed te beoordelen als alleen de beperkte informatie 
in het artikel beschikbaar is. Enige indicatie van de kwaliteit geven de standaarddeviaties in de data en 
gegevens over de herkomst van de gebruikte proefstukken, zoals de gemiddelde donorleeftijd. In de bijlage 
staan deze indicatoren voor de gebruikte data vermeld. Voor een goede beschrijving van aspecten met 
betrekking tot het mechanisch gedrag van biologische weefsels wordt verwezen naar Fung (1993). 

De data over de wervel zijn verdeeld in drie paragrafen met de volgende onderwerpen: wervel, 
facetvlakken en uncovertebrale gewrichtsvlakken. Alleen naar data die van belang zijn voor de mechanica 
van een bewegingssegment is gezocht, zoals: 

* Dimensies van wervels, facetvlakken, uncovertebrale gewrichtsvlakken, tussenwervelschijf en 
ligamenten. (b.v. hoogte, breedte, lengte, dikte, diameter, oppervlak, oppervlakprofiel (bv. hol of 
bol)). 
Posities van bevestigingspunten van componenten op de wervel (ten opzichte van het assenstelsel in 
figuur 3.1). 
Kracht-verplaatsingsrelatie in diverse belastingsrichtingen van de componenten. 
(Enkele afgeleide parameters hiervan zijn stijfheid, faalpunt, energie opname, sterkte.) 

* 

* 

3.2.1 Wervel 
I Materiaal I Stijfheid I Bron I 

Tabel 3.2: Stimeid van diverse biologische materialen. Deze tigers geven slechts een indicatie 
van de stiflzeid van het materiaal. De werkelijke stifleid is @ankelijk van belastingsnelheid, rek, etc. 

Over de geometrie van de wervel is al vrij veel bekend. Al in 1955 heeft Francis aangetoond dat er een 
signincant verschil is in de grootte tussen wervels van mannen en vrouwen. Enkele andere artikelen die data 
presenteren over de wervelgeometrie zijn: Nissan & Gilad (1984), Panjabi (1991), Liu (1984). In geen van 
die datasets is de positie van wervels ten opzichte van elkaar gegeven. De artikelen bevatten voornamelijk 
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data over de dimensies van wervellichaam, wervelboog en doomuitsteeksel. Er zijn geen artikelen over de 
sterkte en stijfheid van de wervel. Om toch een indicatie van de stijfheid te krijgen kan de materiaalstijfheid 
van bot gebruikt worden. In tabel 3.2 staan richtwaarden voor de materiaalstijfheid van bot. In werkelijkheid 
zal de stijfheid van de wervel afhangen van de belasting en de geometrie. 

3.2.2 Facetvlakken 

De geometrie van de facetvlakken wordt beschreven door: vorm, afnietingen en stand van het oppervlak 
t.o.v. de wervel. De vorm van een oppervlak bestaat uit de omtrekvorm (b.v. rond, vierkant, etc.) en het 
profiel (b.v. hol, bol, etc.). De meeste studies bevatten data over oppervlak afmetingen, (Francis (1955) en 
Lik (1986)). h Pmjavi (1993) en LVAe (1941) is heet gpperdzk benz.Ier0 door een plat VI&. Zij geven data 
over de oriëntatie van dat vlak, waarbij Panjabi de oriëntatie geeft ten opzichte van het assenstelsel in figuur 
3.1. Geen enkele studie gaat uitgebreid in op het profiel, omtrekvorm en de positie van de vlakken. De enige 
data hierover staan in Panjabi (1993) en deze bestaat uit de afstanden tussen de facetvlakken. Daarmee is de 
positie van de vlakken op de wervel niet bekend. Dus de geometrie van de facetvlakken is slechts ten dele 
bekend. 

Aangezien er geen specifieke artikelen zijn over het gedrag van de facetvlakken moeten ook hier de 
algemenere studies benut worden. Volgens Fung (1993) kunnen synoviale gewrichtsvlakken beter over elkaar 
glijden dan aile (droge) technische materialen, dat wil zeggen, nagenoeg wrijvingsloos. Het kraakbeen dat de 
facetvlakken bedekt is veel minder stijf dan gewoon bot, zie tabel 3.2. De dikte van de kraakbeenlaag is niet 
bekend. 

3.2.3 Uncovertebrale gewrichtsvlakken 

Twee artikelen bevatten data over de uncovertebrale gewrichtsvlakken, (panjabi (1991) en W e  
(1993)). Van de geometrie is geven: oppervlak grootte, hoogte boven het mid-sagittaal niveau, en een hoek 
tussen het gewrichtsoppervlak en het frontaal vlak. Voor het mechanisch gedrag geldt hetzelfde als voor de 
facetvlakken. 

3.2.4 Tussenwervelschijf 

In studies naar het gedrag van bewegingssegmenten zijn vaak ook de globale maten van de 
tussenwervelschijf gegeven (zoals hoogte, diameter), (Moroney (1988), Panjabi (1976) en Shea (1991). Data 
over de dimensies van het wervellichaam geven ook een indicatie van de grootte van de tussenwervelschijf, 
want een tussenwervelschijf bedekt het grootste deel van de eindplaten van het bovenste en onderste 
wervellichaam. Hoeveel dit precies is, is niet bekend. Nissan & Gilad (1984) hebben de posterior en anterior 
hoogte en de mid-sagittale diameter gemeten van tussenwervelschijven bij jonge mannen (militairen). Omdat 
dit een vrij specifieke groep mensen is, moeten de data met enige voorzichtigheid gebruikt worden. Vooral als 
het model het gedrag van een gemiddelde nek moet simuleren. 

trekproeven van Pintar (1986). Alleen de faalpunten (verplaatsing bij maximale belasting) van de 
tussenwervelschijven zijn gegeven. Een alternatief is om naar het gedrag van een disksegment te kijken. Dit is 
een segment bestaande uit twee wervellichamen zonder de posterior gelegen componenten. Het bevat dus 
twee wervellichamen met daartussen gelegen de tussenwervelschijf en de ligamenten longitudinale posterior 
en anterior. Moroney (1988) heeft dergelijke segmenten op 8 manieren belast en de verplaatsingen gemeten, 
(zie paragraaf 3.3). In Yamada (1970) staan een bescheiden hoeveelheid stijfheidsdata van de cervicale 
tussenwervelschijf, maar de meetcondities zijn niet gegeven. 

De enige gegevens van het mechanisch gedrag van de cervicale tussenwervelschijven leveren de 

3.2.5 Ligamenten 

Eén artikel, Panjabi (I 99 lc), gaat volledig over de geometrie en positie van cervicale ligamenten. Van 
elke bewegingssegment niveau zijn de aanhechtingspunten van de ligamenten fïava, kapsel, interspinalis, 
supraspinalis, longitudinale anterior en posterior op de onderste wervel gegeven. Daarbij zijn ook nog 
vezeírichting, lengte en breedte (behalve van supraspinalis) gegeven. 
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A l s  de stand van de bovenste wervel ten opzichte van de onderste wervel bekend is kunnen de 
aanhechtingspunten op de bovenste wervel uitgerekend worden. Helaas is deze stand niet bekend. Ook in de 
artikelen die vooral over het mechanisch gedrag van een bewegingssegment gaan staan data. Deze data 
bevatten gegevens zoals de lengte en doorsnede van een ligament. 

De mechanische eigenschappen van ligamenten zijn al vaker bestudeerd. Chazal(l985) heeft de quasi- 
statische trekkrommen van 43 ligamenten uit de wervelkolom gemeten. In het artikel staan de waarden van de 
drie punten van de S-kromme (zie paragraaf 2.3). Helaas zijn er van de 43 ligamenten slechts 4 uit de 
cervicale wervelkolom. Echter in Myklebust (1988) zijn de faalpunten van alle ligamenten uit de cervicale 
wervelkolom gepubliceerd. Dit punt (kracht en verplaatsing bij maximale belasting) is gevonden voor een 
quasi-statische belasting. Voor dynamisch gedrag is de studie van Yoganandan (1989) interessant. Daarin is 
het gedrzg bestudeerd vm Ygamr,tec Qmg. mterbr en f l z~a)  bij vier ~erschflende -bP,ilastingsgsneEheben (8,9 
t/m 2500 mm/s). In de studie is gekeken naar het effect van de belastingssnelheid op stijfheid, energie 
opname, sterkte en verlenging. Hieruit blijkt dat de stijfheid van het ligament toeneemt bij toename van de 
reksnelheid. Beide ligamenten laten vrijwel hetzelfde gedrag zien. 

3.3 Data over het mechanisch gedrag van cervicale bewegingssegmenten. 
In vier artikels worden cervicale bewegingssegmenten experimenteel onderzocht. Elk artikel zal in een 

aparte paragraaf behandeld worden. De vermelde richtingen hebben betrekking op het assenstelsel van figuur 
3.1. In elke paragraaf zijn de volgende aspecten kort beschreven: 

* De proefstukken 
* 
* De gepubliceerde resultaten 

De manier van belasten en het meten van de verplaatsingen 

3.3.1 Cervicale stijfheid als functie van het Z 
wegsnijden van componenten, Panjabi (1975). 

In totaal zijn zeventien bewegingssegmenten uit acht 
menselijke cervicale wervelkolommen bestudeerd. Naast 
de leeftijd (gem. 43 jaar) zijn geslacht, gewicht, lengte en 
doodsoorzaak gegeven. 

bovenste wervel belast met 25% van het 
lichaamsgewicht van de donor in de negatieve of 

richting verwijzingen slaan op dit assenstelsel. positieve x-richting. Deze belasting resulteert in een 
Definitie van dit assenstelsel staat in bijlage B .  afschuifbelasting en een flexie of extensie moment. Na 

elke meting van de verplaatsing wordt een deel van het 
bewegingssegment verwijderd en wordt het resterend deel opnieuw belast. Het verwijderen van componenten 
(ligamenten, facetgewricht) gebeurt van posterior naar anterior of van anterior naar posterior volgens een 
vast schema. Dit gaat door totdat het bewegingssegment het begeeft. In een tabel staat in welke volgorde het 
wegsnijden gebeurde en in welke stap een segment het begaf. 

Van vier bewegingssegmenten staat een grafiek van de verplaatsing (zowel x en Ry) als functie van de 
fase in het verwijderen van de componenten. In een tabel staan de meetresultaten voor alle op flexie en 
extensie belaste segmenten. De gepresenteerde gegevens bevatten de initiële en maximale waarden van de 
horizontale verplaatsingen en rotaties. 

Van een cervicaal bewegingssegment wordt de 

Figuur 3.1 : Standaard-assenstelsel. Alle 

Enkele bevindingen uit het ariketikel zijn: 
* Bij +Fx belasting belemmeren de facetgewrichten de beweging in +x-richting en geven ze extra rotatie 
* Bij +lx belasting wordt de belzst3ng gedragen dcor de posterior gekger, compor,er,ter,. Voer -Fx zijg clit 

de anterior gelegen componenten. 
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3.3.2 Driedimensionale kracht-rekkrommes door krachten op de cervicale wervelkolom, Panjabi 
(1986) 

Voor vier cervicale wervelkolommen zijn van bewegingssegmenten de reacties op zes verschillende 
belastingen gemeten. De donors zijn drie vrouwen van 42,49 en 70 jaar oud en een man van 59 jaar oud. In 
totaal is aan 18 bewegingssegmenten gemeten. Het artikel bevat een overzicht van de proefstukken met de 
voornaamste dimensies van de tussenwervelschijf en de mate van degeneratie volgens Nachemson (1960). 

wervel vast zit. Het geometrisch centrum is het snijpunt van de diagonalen van een vierhoek waarvan de 
zijden overeen komen met de vier zijden van het wervellichaam in een mid-sagittale doorsnede. De axiale 
voorspmning bij eKke meting is 9,7 N. Vervolgers is het bewegingssegmem Mast in zes verschaende 
richtingen (x, -x, y, -y, z, -z). De belasting is in stappen van 10 N opgebouwd tot 50 N. Na 30 s relaxatie 
worden de zes verplaatsingen van het geometrisch centrum van de bovenste wervel gemeten. 

zes verplaatsingen. Deze verplaatsingen zijn gemiddeld over de verschillende segment-niveaus. Daarnaast 
staan in drie extra grafieken alleen de verplaatsing van de voornaamste richtingen waarin ook de 
standaarddeviatie staat. Een tabel vermeldt nog eens de bewegingsomvang in alle richtingen (bij 50 N) en de 
neutrale zone allebei met de standaarddeviaties en een andere tabel vermeldt de gemiddelde 
flexibiíiteitscoëfficiënten (bij 25 N). 

Panjabi heeft de belasting gericht op het geometrisch centrum van de bovenste wervel, terwijl de onderste 

- -  - -  

Voor elke belastingsrichting (zowel + als - richting) staan in één grafiek voor elke stap in de belasting de 

Enkele bevindingen uit het artikel zijn: 
* 
* 
* 
* 

De beweging van een segment bestaat voor ongeveer 50% uit neutrale zone. 
De bewegingen zijn niet symmetrisch ten opzichte van het mid-sagittaal vlak. 
Grotere afschuiving in +x-richting ondanks facetgewrichten. 
Geen relatie tussen stijfheid en segmentniveau. 

3.3.3 Kracht-verplaatsingsrelaties van lage cervicale bewegingssegmenten, Moroney (1988) 

Voor het meten van kracht-verplaatsingsrelaties onder acht verschillende belastingen zijn cervicale 
bewegingssegmenten gebruikt. Dit is gedaan voor 16 gehele bewegingssegmenten en 33 disksegmenten. 
Disksegmenten zijn bewegingssegmenten zonder de posterior gelegen componenten (facetgewrichten en de 
ligamenten flava, interspinale & supraspinale). Van de segmenten is niets van de donors bekend. Naast de 
enkele geometrie gegevens van de tussenwervelschijf is het degeneratieniveau gegeven volgens het schema 
van Nachemson (1960). 

Van het proefstuk is de onderste wervel ingeklemd, terwijl de andere wervel vrij kan bewegen onder 
invloed van een belasting. Deze belasting is opgelegd ter hoogte van het midden van de tussenwervelschijf. 
Met een axiale voorbelasting van 24,5 N is het segment eerst extra axiaal belast met 49 N. Deze totale 
axiale belasting van 73,6 N dient als voorbelasting bij de andere metingen. Het segment is op zeven andere 
manieren belast waarvan drie afschuifbelastingen (+x-, -x- en +y-richting tot 39 N) en vier momenten (in de 
richting +Rx, +Ry, -Ry , +Rz tot 2,2 Nm). Voor de disksegmenten waren de zeven belastingen wat lager. 
Na het opleggen van de belastingen en 30 s relaxatietijd zijn de verplaatsingen van het geometrisch centrum 
van de bovenste wervel gemeten. Omdat er geen significante verschillen gevonden zijn tussen de segment 
niveaus zijn de gemiddelden bepaald over alle niveaus. 

verplaatsingen in de zes vrijheidsgraden gegeven, inclusief de standaarddeviatie. De belasting bedraagt dan 
19,6 N of 1,8 Nm bij het gehele segment en bij het disksegment respectievelijk 15,7 N en 1,6 Nm. Daarnaast 
zijn de stijfheden gegeven in de hoofdrichtingen (is de richting van de belasting); deze is gelijk aan de helling 
van de lineaire regressie lijn (verplaatsing tegen belasting). Opvallend is de grote standaarddeviatie in de 
data, deze is soms meer dan 100 %.(van het gemiddelde) 

De volgende resultaten zijn gegeven. In een tabel zijn voor de acht belastingen de gemiddelde 

E&ele bevindingen tiit het a ï ï e l  zijn: 
* 
* 
* 
* 

Disksegmenten zijn 50% minder stijf dan gehele segmenten 
Er is geen relatie aantoonbaar tussen stijfheid en segmentniveau 
Alleen ernstige gedegenereerde segmenten vertonen afwijkend gedrag 
Grote variatie in de meetresultaten. Een normalisatie, die gebaseerd is op diskdimensies, verminderde 
zeiden de variatie. 

13 



Literatuurstudie 

Ligamenten 

tussenwervelschijf 

3.3.4 Variatie van de stijfheid en sterkte langs de menselijke cervicale wervelkolom, Shea (1991). 

x* x x / X Positie op bovenste wervel is niet 
bekend maar kan berekend worden 

grootte aan van tussenwervelschijf 
/ o / O / Wervel dimensies geven ongeveer de 

De kracht-verplaatsingsresponsie en sterkte van midden (C2-C5) en lage (C5-T1) cervicale regionen zijn 
bepaald voor gecombineerde en onafhankelijke belastingen in het sagittaal vlak. Hierbij gaat de aandacht 
vooral uit naar eventuele verschillen tussen beide regionen en het effect van een initiële rotatie op de stijfheid. 
In totaal zijn 27 proefstukken gebruikt uit 18 wervelkolommen met een gemiddelde donorleeftijd van 74 jaar. 
Elk proefstuk bestaat uit drie wervels met tussenliggende weefsels. 

Shea heeft de bovenste wervel ingeklemd, terwijl de onderste wervel vast zit aan een beweegbaar plateau. 
Het belasten van een segment gebeurde door het plateau in een bepaalde richting te bewegen met een snelheid 
van 5 mm/s of 5'/s. In axiale richting is +2 en -2 mm bewogen, in x-richting is dit 15 111111 en in + Ry en -Ry 

het proefstuk een initiële axiale rotatie te geven. Daarna zijn alle proefstukken tot falen toe belast. Hiervoor 
zijn de proefstukken maximaal 33' geroteerd om de y-as (flexie). Wanneer ze nog niet kapot waren zijn ze 
verder op compressie belast tot ze faalden. 

Diverse grafieken zijn gegeven waarin de beweging in de hoofdrichting is uitgezet tegen de belasting op 
het plateau, waarbij de beweging geregistreerd is van het geometrisch centrum van het middelste 
wervellichaam. Belangrijk is dat in de grafieken zowel de heen als terug gaande kromme (belasting en 
ontlasting) is getekend. In de tabellen zijn gemiddelde stijfheden gegeven met de bijbehorende 
standaarddeviatie. Verder zijn van ieder bewegingssegment de faalcondities gegeven. 

ï~tai4n u,, 4 1s 0- bL VD lbsp.,ctiewfij~ r\n 17' e~ 5" gvreteerd.  ij vieer proefsmkken is eer? voorspanging aangebracht door 

Enkele bevindingen zijn: 
* 

* 

* Kracht-verplaatsingsrelaties zijn meestal niet-lineair 

Verschillen zijn aantoonbaar in de stijfheid van bewegingssegmenten tussen de niveau's (C2-C5) en 

Een initiële axiale rotatie maakt de segmenten stijver bij trek (z-richting) en afschuiving (x-richting) 
maar vermindert de stijfheid bij extensie. 

(C5-T1) 

3.4 Conclusies 
Modellen 
Het gebrek aan data is een belangrijke reden dat alle bestaande gedetailleerde modellen niet goed 

gevalideerd zijn. Doordat de effecten van de aannames niet getoetst zijn geven de artikelen over bestaande 
modellen weinig inzicht in het gedrag van het model en de nek. Daarom kan het beste een nieuw model 
worden ontwikkeld waarbij wel de ideeën van bestaande modellen kunnen worden gebruikt. Deze dienen dan 
zo veel mogelijk aan de kriteria in de inleiding te voldoen. Typisch is dat de uncovertebrale gewrichten niet 
afzonderlijk zijn gemodelleerd. 

Tabel 3.3 Overzicht van data in de literatuur. X =  volledige dataset aanwezig, I = gedeeltelijke dataset 
aanwezig, o = geen data aanwezig, * = dataset kan door enig rekenwerk en een paar aannames aangevuld 

worden. 
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Data van componenten 
Ook nu nog laten de data in de literatuur gaten zien. In tabel 3.3 staat een overzicht van de voornaamste 

beschikbare data en de voornaamste ontbrekende data. Volledige reconstructie van de geometrie van de 
gemiddelde wervelkolom is dus niet mogelijk. Maar er is wel een goede basis aanwezig om een globale schets 
te maken van de geometrie. 

Over het mechanisch gedrag van de afzonderlijk componenten is de kennis beperkt. Vooral van het gedrag 
van de cervicale tussenwervelschijf is weinig bekend. De meeste data hebben betrekking op het gedrag bij 
quasi-statische bewegingen. Alleen van enkele cervicale ligamenten is over het dynamische gedrag 
gerapporteerd. Kenmerkend is dat de standaarddeviatie in mechanische eigenschappen (30%) meestal groter 
is dan die in de geometrische dimensies (10%). 

Data over gedrag gehele bewegingssegment. 
Diverse studies rapporteren over bewegingen van segmenten onder quasi-statische belastingen. Iedere 

auteur heeft een eigen manier van belasten, zodat het vergelijken van de resultaten moeilijk is. Als de 
stijfheden in de diverse artikelen met elkaar worden vergeleken zijn grote verschillen te zien, tabel 3.4. 
Hieruit blijkt dat de stijfheid sterk afharikelijk is van de belasting edof experimentele methode. De grote 
variatie in de data geeft aan dat biologische variatie van de proefstukken ook groot is. Al deze aspecten 
maken nauwkeurige validatie van een model lastig. Toch geven de artikels voldoende mogelijkheden om een 
bewegingssegmentmodel globaal te valideren. 

Tabel 3.4: Stijfieden Kx (=translatiestijfleid in x-richting) in Nlmm en Krx (=rotatiestifleid om x-as) 
in Nmlrad die volgen uit de verschillende artikelen. De gebruikte belastingen zijn: bij Moroney 
disksegmenten 15.7 N en 1.6 Nm, bij Panjabi 25 N ,  Bij Shea 1 Fx=150 N, Fz =300 en M is 5 Nm en bij 
Shea2 Fx=lOON, -Fz=SOON, +Fz=lOO N,  +My=5 Nm en -My =3,5 Nm. Een m in het tabel betekent dat de 
data niet aanwezig zijn. Disk betekent dat data aflomstig is van metingen op disksegment. 
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4 Motivatie van modelkeuzes 

De hoofdstukken 1 ,2  en 3 vormen de basis voor het ontwikkelen van een nieuw model. In dit hoofdstuk 
zijn de bevindingen samengevat die de keuzes bepalen voor het nieuwe model. Let wel, het gaat hier om 
kwalitatieve model keuzes. In het volgende hoofdstuk komt de gedetailleerde uitwerking aan bod die leidt tot 
implementatie van het model in MADYMO. 

4.1 Model methodiek 
Als eerste moet een keuze worden gemaakt tussen een eindige elementenmodel of een multibody-model. 

De keuze hangt af van doelstelling en de beschikbare data, programmatuur en rekencapaciteit. Om met het 
eerste te beginnen, de doelstelling is inzicht krijgen in de mechanica van een bewegingssegment. Aangezien 
daar nog weinig over bekend is, zal het model eerst inzicht moeten geven in de globale mechanica. Dus de 
belastingen op de componenten in relatie met de bewegingen van de wervels zijn meer van belang dan 
bijvoorbeeld de spanningen in de componenten Het nieuwe detailmodel moet daarom vooral eenvoudig zijn 
en bestaan uit eenvoudige modellen van de voornaamste componenten die eenvoudig aan te passen zijn. 
Daarbij zijn de in beperkte mate aanwezige data nog een extra reden om het model simpel te houden met 
weinig parameters. 

Er zijn drie redenen om een multibody model te gebruiken. Ten eerste vraagt een elementenmodel meer 
rekentijd. Dit is vooral van belang als later een aantal bewegingssegmenten worden opgestapeld om een hele 
nek te simuleren. Ten tweede is de meeste meetdata gegeve2 ds een kracht-verplââ%hgsïelâtie wâaïbij de 
geometrie van de component niet bekend is. Een nadeel bij gebruik van EEM is dat de data moet worden 
omgezet naar materiaalparameters en geometrie. Als laatste hebben weefsels een complex materiaalgedrag 
(Fmg 1993). Wanneer bij modelverfijning blijkt dat complexe modellen nodig zijn voor de componenten dan 
is dit gemakkelijker te implementeren in een multibody model dan in een eindige elementenmodel, zolang de 
geometrie niet de voornaamste oorzaak is van dit complexe gedrag. 

nekmodellen zijn de volgende componenten van belang: ligamenten, facetgewrichten, tussenweweZschijf, 
wervels. Verschil van mening is er over de uncovertebrale gewrichten. Geen enkel model besteedt aandacht 
aan dit gewricht. Tenvijl uit Kapandji (1991), Panjabi (1991b) en Milne (1993) blijkt dat het wel duidelijk 
aanwezig is. Ze suggereren dat de gewrichten een belangrijke rol spelen in de geleiding van de wervels. Het 
gebrek aan data over de uncovertebrale gewrichten en de nauwe relatie met de tussenwervelschijf zijn de 
redenen om het te verwerken in het tussenwemelschijfïnodel 

In de literatuur is weinig bekend over het dynamisch gedrag van de componenten, daarom zal het model 
ontwikkeld worden om quasi-statisch gedrag te simuleren. Maar het model moet wel aan te passen zijn voor 
het simuleren van dynamisch gedrag. 

Wat zijn de voornaamste componenten? Zowel in de anatomie boeken als in de literatuur over 

4.2 Wervel 
De wervel is het starre lichaam in het multibody model. Aan dit lichaam zijn alle andere componenten 

bevestigd als massaloze krachtelementen. Alle massa’s en massatraagheidsmomenten van de componenten 
moeten verdeeld worden over de twee wervels. Voor quasi-statische bewegingen zijn de versnellingstermen 
verwaarloosbaar ten opzichte van de andere krachten. 

Uit tabel 3.2 blijkt dat botweefsel een stuk stijver is dan ligamentweefsel. De benadering van de wervel 
met een star lichaam is hierdoor gerechtvaardigd. Het is mogelijk dat een dun doornuitsteeksel zo flexibel is 
dat de vervormingen invloed hebben op het mechanisch gedrag van een bewegingssegment. Hier is echter 
niets over bekend. 

Zolang er geen contact is tussen de twee wervels, is de geometrie van de wervels niet van belang. De 
belangrijkste contacten zijn die in het facetgewricht en in de uncovertebrale gewrichten. Het contact in het 
facetgewricht wordt in de paragraaf over het facetgewricht behandeld. Het uncovertebrale contact is impliciet 
verwerkt in het tussenwervelschijfinodel. Verder wordt er geen contact tussen de wervels verwacht. Alleen bij 
extreme extensie is het nog mogelijk dat de doornuitsteeksels elkaar raken. 
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4.3 Tussenwervelschijf. 
Uit hoofdstuk 2 blijkt dat er weinig bekend is over de mechanica van de cervicale tussenwervelschijf. De 

meest volledige dataset is van Moroney (1988), waarbij een disksegment op 8 manieren is belast. Het model 
van Deng & Goldsmith (1987) wordt gekozen als de basis van het tussenwervelschijfmodel omdat het 
eenvoudig is en de parameters direct uit de experimentele data van Moroney (1988) volgen. Bij gebruik van 
deze data zijn het geheel van tussenwervelschijf, uncovertebrale gewrichten en ligamenten longitudinale 
anterior en posterior gemodelleerd. 

De belangrijkste aanname in dit model is dat de totale belasting de som is van de belastingen die 
vercorzmlkt worden door zes gegeneraliseerde verplaatsingen. Tevens is de belasting bi-beak gerelateerd 
am- de verplaatsingen. Uit de data van Panjabi (1986) en Shea (1991) blijkt een bewegingssegment zich niet 
lineair te gedragen. Het is dus onwaarschijnlijk dat de tussenwervelschijf zich lineair gedraagt. Er zijn echter 
geen data over dat niet-lineair gedrag, daarom is gekozen voor eenvoud dus lineair gedrag. Ook het 
uitgangspunt dat de belasting veroorzaakt door een gegeneraliseerde verplaatsing onafhankelijk is van de 
andere verplaatsingen is onwaarschijnlijk. Maar een basis voor een ander, meer complex, model is er niet. 

4.4 Facetgewricht 
Het facetgewricht bestaat uit twee delen, namelijk een contact-interactie tussen twee vlakken en het 

kapsel. Het kapsel heeft veel weg van een ligament en wordt zodoende beschouwd als het kapselligament. 
Zoals bij eerdere modellen gebruikelijk is en ook te verwachten is volgens de anatomie moeten de 
facecvlakken goed over elkaar kunnen glijden. Daarom moeten in het model per facetgewricht twee vlakken 
worden gedefinieerd die over elkaar kunnen glijden. De geometrie van die vlakken moet overeenkomen met 
de werkelijke geometrie. 

vlak is niet kwantitatief bekend. In het model worden de contactvlakken vlak verondersteld, waarvan de 
dimensies zoveel mogelijk met de werkelijke dimensies overeenkomen. Hoewel het gewrichtskraakbeen niet 
erg stijf is wordt ervan uitgegaan dat de vlakken star zijn. De reden hiervoor is dat het kraakbeenlaagje 
waarschijnlijk vrij dun is waardoor vervormingen in dit laagje geen grote verplaatsingen tot gevolg hebben. 
De stijfheid van het contact is dan vooral afhankelijk van het onderliggende bot dat erg stijf is. 

De werkelijke geometrie en de stijfheid van het contact zijn niet precies bekend. Vooral het profiel van het 

4.5 Ligamenten 
Van de zeven ligamenten, die in de literatuur onderscheiden worden, komen er in het model vier (de 

ligamenten flava, interspinalis en de twee kapselligamenten) terug en drie (de ligamenten longitudinale 
anterior en posterior en het ligament supraspinalis) niet. Waarom deze drie niet direct in het model zijn 
opgenomen heeft de volgende redenen. Ten eerste, de twee longitudinale ligamenten zijn meegenomen in het 
tussenwervelschijfinodel. Ten tweede, de betekenis van de supraspinalis in de lage cervicale wervelkolom is 
omstreden. In de anatomie boeken komt dit ligament wel voor maar in Myklebust (1980) en Chazal(l985) is 
het niet bestudeerd. Uit bestudering van nekpreparaten (RL) blijkt dat de supraspinalis niet vast zit aan de 
doornuitsteeksels van de wervels uit de lage cervicale wervelkolom. Bij de wervels onder de cervicale 
wervelkolom is dit wel het geval. De overblijvende ligamenten (flava, interspinalis en facetgewrichtskapsel) 
zitten apart in het model. 

Een ligament is gemodelleerd, net als in de meeste bestaande modellen, met eendimensionaal element. 
Deze is slap bij dnik en lineair elastisch bij trek. De S-kromme is dus benaderd met een rechte. In 
werkelijkheid heeft een ligament ook een breedte. Bij bepaalde rotaties van een wervel ten opzichte van de 
andere wervel oefent het ligament naast een kracht ook een moment uit op de wervel. Uit bijlage G volgt dat 
dit moment maximaal 0.024 Nm is. Dit moment is verwaarloosbaar ten opzichte van de belasting van 1.8 
Nm in de meetdata. 

nek zijn vrij groot. Daarom moeten de ligamenten veel kunnen rekken of de ligamenten moeten pas 
aanspannen tegen het einde van de beweging. In het tweede geval zijn ze slap tijdens een groot deel van de 
beweging. Voor het model is aangenomen dat de ligamenten in fysiologische neutraal stand (hoofd rechtop) 
de ongespannen lengte hebben. Als het hoofd dan naar voren buigt dan spannen zich de posterior gelegen 
ligamenten. 

Niets is bekend over de voorspanning van de ligamenten in een bewegingssegment. De bewegingen in de 
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5 Model implementatie in MADYMO 
5.1 Het model 
In het vorige hoofdstuk is het model kwalitatief beschreven. Dit hoofdstuk beschrijft de implementatie van 

het model in MAI>YNZO. Voor het maken van een werkend model moeten alle parameters uit de beschikbare 
data gehaald worden. Elk componentmodel heeft een eigen set parameters. De volgende paragrafen geven per 
component aan welke parameters nodig zijn. Hoe deze uit de data worden gedestilleerd staat uitvoerig 

bestaande uit de wervels C5 en C6. 
Voor implementatie is gekozen voor het pakket MADYMO. Dit pakket is speciaal ontwikkeld voor 

botsproef simulaties. Het pakket geeft de gebruiker een grote vrijheid in het definiëren van kracht- 
verplaatsingsrelaties. Naast een groot aantal standaardroutines kunnen eenvoudig eigen routines worden 
toegevoegd. Bijlage A geeft een introductie in MADYMO. De parameters en data zijn dusdanig 
gepresenteerd dat ze direct in een MADYMO model kunnen worden verwerkt. 

De basis van het MADYMO model is een keten van twee (starre) lichamen. Het lichaam met het nummer 
1 is verbonden aan de vaste wereld ofwel de inertiaalruimte. Tussen de twee lichamen moet een kinematische 
verbinding gedefinieerd worden. Elk lichaam heeft een lokale basis en elke verbinding heeft op elk lichaam 
een eigen coördinatenstelsel. MADYMO positioneert de lokale basis van een wervel op de plaats waar de 
verbinding zit met het lager genummerde lichaam. Alle posities op een lichaam moeten in de lokale 
coördinaten van dat íicñaam worden opgegeven. 

beeld geeft van het model. De onderste wervel (C6) zit met een starre kinematische verbinding in punt B 1 
aan de wereld vast. De lokale basis (Bl) van C6 is gelijk aan de inertiaalbasis. Ook de twee 
verbindingsassenstelsels van de starre verbinding hebben dezelfde oriëntatie en positie als B 1. Omdat de 
bovenste wervel in aiie zes de vrijheidsgraden moet kunnen bewegen, is gekozen voor een vrije kinematsiche 
verbinding van C5 met C6. Deze “verbinding” is gedefinieerd tussen BT (zit vast aan C6) en B2. De lokale 
basissen B 1 en B2 liggen in het geometrisch centrum van respectievelijk wervel C6 en C5. Door het invoeren 
van de initiële stand van de kinematische verbinding (afstand B2 t.o.v. BT en oriëntatie B2 t.o.v. BT) wordt 
de stand van C5 ten opzichte van C6 ingesteld. In de volgende paragrafen worden de componentmodellen 
nader toegelicht. De keuzen voor de posities van de basissen B 1, B2 en BT zijn het gevolg van het 
tussenwervelschijfmodel waarbij de data van Moroney (1988) zijn gebruikt. 

hn U b S b L i i C I \ C I L L  0h-n r a n  ;n u1 h;41 u,qe B. I;; de -&wki.ílg is de Uataset bepaâld “ari het, cewicâle bewegiïïgssegiEeEt, 

Figuur 5.1 geeft een realistisch beeld van een bewegingssegment. Daarnaast staat figuur 5.2 die een 
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Fig. 5.2 :Model van bewegingssegment in MAûYMQ Fig 5.1: Cervicaal bewegingssegment 
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Wervel 

c 5  
C6 

5.2 Wervels 
Twee starre lichamen representeren de twee wervels. De onderste wervel krijgt een lager nummer dan de 

bovenste. Voor het één-bewegingssegmentmodel heeft het onderste lichaam nr. 1 en het bovenste lichaam 
nr.2. Een star lichaam is gedefinieerd met een lokaal assenstelsel, zijn massatraagheden om het zwaartepunt 
en zijn massa. Dus de lokale coördinaten van het zwaartepunt en de waarden voor de massatraagheden en 
massa voltooien de dataset van een star lichaam. 

Vmr quasi-statische analyses zijn de massatraagheden van het lichaam niet echt van belang. De massa 
van een bewegingssegment staat niet in de bestudeerde artikelen. Wel zijn gegevens gepubliceerd van de 
massatraagheden van nekschijven die een wervel bevatten, Liu (1971). Voor een uitgebreidere analyse  an de 
massatraagheden wordt verwezen naar De Jager (1993b). In MADYMO moeten de massa G en 
massatraagheden 1 wel gespecificeerd worden, zie tabel 5.1. Aangenomen is dat het massamiddelpunt op de 
achterzijde ligt van het wervellichaam ter hoogte van het geometrisch centrum. 

Ixx in IYY4i" Izz in Xginmm Yginmm Zginmm Ginkg 

6,O 4 3  10,o -7,97 O O 0,269 
290 553 7,O -7,97 O 10 0,226 

k@m2 10- kg/m2 k@m2 

X 

Y 
Z 

Voor het gehele model zijn coördinaten of oriëntaties nodig van bepaalde punten of assenstelsels ten 
opzichte van de lokale basis. Een deel van de data voor de componentmodellen is alleen beschikbaar ten 
opzichte van het standaardassenstelsel. Met een basistransformatie kunnen deze data in lokale coörcbaten 
worden omgezet. Om zo'n transformatie te kunnen uitvoeren moet de stand van het standaardassenstelsel ten 
opzichte van het lokale assenstelsel bekend zijn. Verder is de positie van het zwaartepunt nodig. Voor de 
kinematische verbinding is de positie nodig van het centrum van de tussenwervelschijf (BT) ten opzichte van 
de wervels C6 en C5. De initiële stand ligt vast als ook de oriëntatie van C5 ten opzichte van C6 bekend is. 

In de literatuur is de geometrie van de wervel niet ten opzichte van een assenstelsel gegeven. Met behulp 
van de data uit Nissan & Gilad (1984) kan een schatting worden gemaakt van de benodigde posities en de 
standen. In bijlage B staat hoe de coördinaten van diverse punten en de initiële oriëntatie zijn bepaald. In de 
neutrale stand is wervel C5 (B2) -7.6" verdraaid om de y-as ten opzichte van C6 (B 1 en BT). De andere 
resultaten staan in tabel 5.2. 

S5 (C5) t.o.v. S6 (C6) t.o.v. I32 (C5) t.o.v. BT (tws) t.o.v. 
B2 B1 BT (tws) B1 (C6) 

-7,97 -7,97 -0,80 -0,07 
O O O O 

-5,79 -5,84 9,Ol a,95 

Tabel 5.2: Lokale coördinaten van karakteristieke punten op de wervel. De (x,y,z) van B2 t.o.v. BT 
is de initiële positie. S = standaardbasis (zie f i g  3.1).Tws staat voor tussenwervelschijf 

5.3 Tussenwervelschijfmodel 
Het tussenwervelschijfodel is gebaseerd op het model van Deng & Goldsmith (1987) en de data van 

Moroney (1988 ). In het model is de belastingsvector f (op de wervel als gevolg van 
; i r s s e r r v \ l € r e l s c ~ ~ j ~ - ~ c ~ t € ~ ~  gekoppeld aan de verplaaisingsvector x en snelheidsveetor y via de (Mineaire) 
stijfheidsmatrh K en dempingsmatrix B, zie formule I. De verplaatsingsvector bestaat uit drie translaties en 
drie rotaties en de belastingsvector bestaat uit drie krachten en drie momenten. In het model zijn de 
translaties van het punt B2 bepaald ten opzichte van de lokale basis BT (oriëntatie gelijk aan inertiaalbasis). 
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Richting 

K+ 
K- 

Om de rotaties te bepalen is gebruik gemaakt van de projectiemethode, De Jager (1993b), met de basis B 1 
als referentiebasis. De stijfheidsmatrix K is afhankelijk van het teken van de verplaatsingen. Uit de 
kolommen van twee stijfheidsmatrices (K+ en K-) wordt de matrix K samengesteld. Een negatieve 
verplaatsing wordt dan vermenigvuldigd met bijbehorende stijfheid. Ten slotte, de demping dient in het quasi- 
statisch model aiieen om de evenwichtsstand sneller te bereiken. 

X Y z Rx RY Rz 
in N/mm in N/mm in N/mm in Nm/rad in Nm/rad in Nm/rad 

39,3 54,l 368 16,6 13,l 21,9 
33,4 54,l 60 16,6 19,O 21,9 

(1) - f = K E + B y met f = gegeneraliseerde belastingsvector (dim 6) 
(dim 6) - x = gegeneraliseerde verplaatsingsvector 

K = stijfheidsmatrix (dim 6x6) 
B = dempingsmatrix 

Ter vereenvoudiging wordt een diagonale stijfheidsmatrix gebruikt. Hiervoor zijn enkele redenen. Ten 
eerste kunnen de koppeltermen zorgen voor asymmetrie bij verandering van bewegingsrichting, De Jager 
(1993b). Ten tweede, uit de meetdata blijkt dat de flexibiliteitsmatrix asymmetrisch (zie ook bijlage B), 
waardoor K ook asymetrisch is. De meeste gekoppelde verplaatsingen zijn echter klein. De fout die gemaakt 
wordt bij het weglaten van de koppeiingstermen is waarschijnlijk niet al te groot. Gekozen is om het eerste 
model eenvoudig te houden, dus alleen diagonale termen. 

tabel staan per belasting de verplaatsingen van de bovenste wervel. Uit deze data kan rechtstreeks de 
flexibliteitsmatrix worden bepaald. De stijfheidsmatrix is de inverse van de flexibiliteitsmatnx, zie bijlage B. 
Alleen voor de stijfheid van het disksegment in de +z-richting zijn de data van Pintar (1986) gebruikt. In 
tabel 5.3 staan de gebruikte stijfheden. 

Van Moroney (1988) zijn data van een disksegment gebruikt om de stijfheidsmatrices te bepalen. In een 

Tabel 5.3: Stijfheden in stijfheidsmatrix. 

Met behulp van een subroutine is het tussenwervelschijfmodel in MADYMO geïmplementeerd. In deze 
routine worden eerst de zes relatieve (gegeneraliseerde) verplaatsingen bepaald tussen de twee punten van de 
vrije kinematische verbinding. Vervolgens berekent de routine een gegeneraliseerde belastingsvector die de 
belasting van de tussenwervelschijf op de wervels representeert. Deze belastingsvector werkt op een punt dat 
vast zit aan het bovenste lichaam (lokale coördinaten van het punt blijven constant). De reaktiekracht werkt 
op een punt op dezelfde plaats in de inertiaalruimte en is verbonden met het onderste lichaam. De som van de 
krachten in het model is dan altijd gelijk aan nul. In het voorgaand onderzoek is het model van Deng in 
MADYMO gebruikt voor het gehele bewegingssegment, De Jager (1993b). Daarbij is een routine geschreven 
voor het model dat als basis heeft gediend voor het tussenwervelschijfmodel. De uiteindelijk gebruikte routine 
staat in bijlage C. 

Welke punten gebruikt worden in het model, is geheel afhankelijk van de gebruikte data. In het model 
worden de data gebruikt van Moroney (1988). Zoals in hoofdstuk 3 staat, meet Moroney de verplaatsingen 
van het geometrisch centrum op de bovenste wervel en ligt het oplegpunt van de kracht op het centrum van 
de tussenwervelschijf. Om deze twee punten ter beschikking te hebben in de subroutine is de vrije 
kinematische verbinding gekozen tussen deze punten. Daardoor ligt het lokale assenstelsel automatisch op het 
geometrisch c e n t m .  

5.4 Faretvlakken 
Vier ellipsoides met twee contact-interacties representeren de facetvlakken in het model. Deze vlakken 

kunnen wrijvingsloos over elkaar glijden. De contactkracht is recht evenredig met de penetratiediepte van een 
starre eliipsoïde in de andere elastische ellipsoïde. Starre contact-interacties zijn niet mogelijk in MADYMO. 
Door de stijfheid zo groot mogelijk te kiezen wordt een star contact zo dicht mogelijk benaderd. 
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c 5  
Hoofdassen I Positie t.o.v. I Rotatie 

De grootte van de eilipsoïde is instelbaar door het opgeven van de lengte van de hoofdasSen.verder kan door 
het veranderen van de vormfunctie de ellipsoïde er als een rechthoek gaan uitzien, zodat de contactvlakken 
werkelijk bijna vlak zijn. Daarnaast moet het facetvlak gepositioneerd en georiënteerd worden ten opzichte 
van de lokale wervelbasis. 

De data komen vooral uit Panjabi (1993). Twee hoeken zijn gegeven van het facetvlak met het sagittaal 
vlak en het transversaal vlak en twee afmetingen zijn gegeven van het facetoppervlak. In de literatuur zijn 
geen data te vinden omtrent de positie van de facetgewrichten ten opzichte van een referentiepunt op de 
wervel. Daarom is voor de facetpositie gebruik gemaakt van een afbeelding in Panjabi (1991~). 
Gedetaïüeerde uitwerkingen van de data naar de benodigde parameterwaarden staan in bijlage B. De 
belangrijkste aannames zijn dat de facetvlakken van een gewricht parallel staan en elkaar raken, daarbij is 
het. facemi& vm- de bovenste vervei aangepast am- de onderste. Tevens stat i~ bijlage D een ?xschw&&g 
over de contact-interactieroutine in MADYMO. Hieruit volgt dat een stijfheid van 1 kN/mm voor het contact 
en een dikte (loodrecht op het conract vlak) van 2 nim voor de ellipsoïde voldoet. In tabel 5.4 staan de 
resulterende waarden voor de andere parameters. De waarde 4 voor de vormfunctie geeft al een redelijk vlak 
contact. 

C6 
Hoofdassen I Positie t.o.v. I Rotatie 

x of W’ 
y of Ry’ 
z of Rz”’ 

inmm B2 in mm in rad inmm B í  inmm in rad 
5,6 -17,41 -0,68 1 595 -15,66 -0,814 
559 20 -0,192 5,6 20 -0,192 
1 ,O -7,25 O 190 7,02 O 

Tabel 5.4: Parameters van de facetvlakken. De positie is ten opzichte van het geometrisch centrum. 
De ‘ geven aan in welke volgorde om de assen van de lokale basis wordt gedraaid volgens de methode 

van successieve rotaties. 

5.5 Ligamenten 
Met Kelvinelementen, die standaard in MADYMO beschikbaar fijn, zijn de ligamenten gemodelleerd. De 

stijfheid staat als functie van de relatieve verlenging in een tabel in de inputfile. Verder zijn voor elke 
ligament de twee bevestigingspunten nodig op de twee wervels in lokale coördinaten. Hoewel het Kelvin- 
element ook een viskeuze demping kan bevatten is daar geen gebruik van gemaakt. 

staat het bevestigingspunt op de onderste wervel. Het punt op de bovenste wervel volg uit de gegeven 
richting en lengte. In bijlage B staat hoe deze berekening is uitgevoerd en tabel 5.5 geeft de resultaten. 
Myklebust (1988) geeft het faalpunt voor de verschillende ligamenten. De stijfheid is geschat met behulp van 
het faalpunt en is gelijk aan de faalkracht gedeeld door de verlenging, zie bijlage B. 

De data die gebruikt zijn voor de ligamenten komen uit Panjabi (1991b) en Myklebust (1988). In Panjabi 

Tabel 5.5: Parameters voor de ligamenten. Lokale coördinaten zijn in mm. 

5.6 Bespreking Impiementatie 
Het model, zoals in hoofdstuk vier is voorgesteld, is ge-ïmplementeerd in MADYMO. Bij het verzamelen 

van de data zijn diverse veronderstellingen gedaan om een complete dataset te krijgen. In bijlage B zijn de 
standaarddeviaties gegeven bij de data. 
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Tabel 5.6 geeft een idee van de variatie in de data. Hieruit blijkt dat de variatie in de data zo groot is dat de 
fouten die verooaaakt zijn door de veronderstemgen, waarschijnlijk Verwaarloosbaar zijn. Deze 
veronderstellingen hebben betrekking op de volgende parameters. 

* Positie van geometrisch centrum. 
* 
* 
* 
* 

Positie van midden van tussenwewelschijf. 
Positie en oriëntatie van de wervel C5 t.o.v. C6. 
Positie van het zwaarte punt. 
Massa en massatraagheden van de wervels. 

Teveils zij= mdcele vereeilvec&gingeE amgebrcicht i~ hst r u s s e ~ ~ ~ e n i v ! s c ~ ~ ~ s !  e1 facets&& eriënt&e. 
Om problemen met asymmetrie te voorkomen is voor de stijfheidsmatrix en dempingsmatrix een 
diagonaaimatrix gebruikt. Bij het facetgewrichtmodel is er van uitgegaan dat de vlakken in de intiële toestand 
parailel staan. 

volgende hoofdstuk zal het model gevalideerd worden. 
Alle parameters zijn verwerkt in de uiteindelijke MADYMO data-fiie die staat in bijlage E. In het 

Tabel 5.6: Schatting van de standaarddeviatie in enkele parameters van de componentmodellen. De 
variatie in de tussenwervelschi_ifstifleden is gebaseerd op de variatie in de gemeten veplaatsingen in de 

hoofdrichtingen (zie in tabel B.9 in bijlage B). 
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6 Validatie en Variatie 

Dit hoofdstuk beschrijft de validatie- en parametervariatiestudie. Als eerste zijn de bewegingen van het 
model gevalideerd met de data van Moroney (1988) en Panjabi (1986). Deze resultaten zijn bestudeerd en de 
grootste afwijkingen staan in dit hoofdstuk vermeld. Daarna is door het weglaten van afzonderlijke 
componentmodellen de invloed van deze modellen bestudeerd. Vervolgens zijn enkele parameters gevarieerd, 
waarbij de invloed van deze parameters op het mechanisch gedrag is bestudeerd. Na elke aanpassing van het 
moûe: Ajn &e si~da"uzs ze t  een klastkgssi;U&e -üit de meetdata herhadd. k o r  het veïgeE&e= vm de 
resultaten van de gewijzigde modellen met de meetdata erdof het ongewijzigde model kunnen de resultaten 
beoordeeld worden. 

6.1 Inleiding. 
In de meetdata van Moroney en Panjabi zijn de verplaatsingen gemeten bij een constante belasting 

bestaande uit een axiale voorspanning en een extra belasting. Om te kunnen valideren moet ook in het model 
een constante kracht op het bovenste segment staan. In het pakket MADYMO kan dit niet rechtstreeks. De 
routine voor de tussenwervelschijf is aangepast zodat via de inputfile een constante kracht op een vrij te 
bepalen punt van de bovenste wervel kan worden opgegeven. De axiale voorspanning op het 
bewegingsegment is niet meegenomen bij de simulaties. In de conclusie paragraaf wordt hier nog op in 
gegaan. 

Om de resultaten van de simulaties 'beter te vergelijken moeten de definities van de belastingen, 
verplaatsingen en rotaties duidelijk zijn. De bewegingen en krachten zijn gedeflnieerd met behulp van de 
richtingen van het lokale assenstelsel B 1 (zie ook figuur 3.1). In dit hoofdstuk is een bepaald systeem voor 
de notaties gebruikt. Een kracht in positieve x-richting is aangeduid met Fx en in negatieve x-richting is dit - 
Fx. Voor momenten is de letter M gebruikt. Mx is een moment rechtsom de x-as en -Mx is een moment 
iinksom de x-as. Een gevolg van een moment Mx zal een rotatie zijn rechtsom de x-as; deze rotatie wordt 
aangeduidt met Rx. Voor krachten, momenten en rotaties in de y en z richting is de x vervangen door 
respectievelijk y en z. 

In het model is uitgegaan van symmetrie ten opzichte van het mid-sagittaal vlak (x-z-vlak). Dus de 
krachten Fx (-Fx) en Fz (-Fz) en het moment My (-My) die werken in dat vlak zullen alleen bewegingen 
veroorzaken in het x-z-vlak. Daarbij kan één belasting meerdere verplaatsingen veroorzaken. Bijvoorbeeld, 
een belasting Fx kan een verplaatsing veroorzaken in x-richting maar ook een rotatie Ry en/of een 
verplaatsing in de z-richting. Door de symmetrie zal een -Fy belasting dezelfde verplaatsing opleveren als 
een Fy belasting maar dan gespiegeld in het x-z-vlak. Dit geld ook voor de belastingen Mx (-Mx),  Mz (-Mz). 
Deze belastingen leveren wel verplaatsingen op in alle richtingen. In tabel 6.1 staat een O bij de verplaatsing 
van het model als deze verplaatsing O moet zijn volgens de symmetrie eis; het model voldoet hieraan. 

De gepresenteerde resultaten bestaan uit de verplaatsing van het geometrisch centrum van de bovenste 
wervel. In de literatuur zijn ook de verplaatsingen van dit punt gegeven. Hierdoor kunnen de resultaten van 
de simulaties eenvoudig met de meetdata vergeleken worden. 

6.2 Validatie 
Voor het valideren zijn de artikelen van Moroney (1988) en Panjabi (1986) gebruikt. In Hoofdstuk 3 zijn 

deze experimenten beschreven. Validatie vindt plaats door op het bewegingssegmentmodel een zelfde 
belasting op te leggen als in het experiment. De uiteindelijk bereikte evenwichtsstand is dan vergeleken met 
de in het artikel gegeven evenwichtspositie. In twee paragrafen wordt per artikel de validatie besproken. 
Belangrijke verschillen tussen model en validatiedata worden zo mogelijk verklaard. 

5.2.1 VaZidztie met Merrnej (1988) 
In tabel 6.1 staan de resultaten van de simulaties en van de experimenten, zie bijlage F voor de grafieken. 

Door de grote variatie in de validatie-data lijken de gevonden resultaten niet onmogelijk. De model resultaten 
voldoen redelijk aan de experimenteel gevonden waarden. De belangrijkste verschillen worden in de volgende 
alinea's aangeduid. 
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-My 

M z  

Krachten (20 N )  
Over het algemeen zijn de verplaatsingen door de krachten klein ( maximaal 0,5 mm of 0,3O). Extreme 

verschiiien tussen de simulatie en het experiment zijn er niet. Soms lijken de verschillen groot maar in 
absolute waarde valt het mee. Het verschil in de verplaatsingen is maximaal 0,2 mm in y-richting bij -Fy 
belasting. Het model is wat flexibeler in de x- en y-richting wanneer dit ook de hoofdrichting is van de 
belasting. De opvallendste verschillen lijken te zitten in de rotatie Ry maar deze rotatie is klein (0,30) en kan 
daarom buiten beschouwing blijven. 

-1,15 (1,Ol) -0,Ol (0,43) -0,09 (0,43) 0,11 (0,38) -3,52 (1,94) 0,04 (0,44) 
-1,Ol O 0,49 O -3,289 O 
-0,20 (0,38) 0,39 (0,74) -0,05 (0,14) -0,95 (1,lZ) 0,29 (0,41) 1,85 (0,67) 
-0,lO -0,Ol 0,03 - 1,674 0,015 3,219 

Momenten ( I  .8 Nm) 
De beweging die veroorzaakt is door een moment van 1,8 Nm is groter dan die door de krachten van zo'n 

LON. De hdwerrLrazhgen- b- het model komen goed overeen- m-et de meetdata. :Maar by ae verplaatsingen 
zijn er enkele tegenstrijdigheden. Onder M x  belasting beweegt de wervel in het model naar achteren (x=-0,35 
mm) tenvijl in de meetdata dit naar voren is (x=0,2 mm) en bij -My belasting beweegt de wervel in positieve 
z-richting en in negatieve z-richting, zoals in de meetdata. Een absoluut groot verschil (1,36O) tussen 
meetdata en simulatie zit tussen de Rz rotatie die veroorzaakt wordt door een Mz moment. Dit verschil is 
twee keer zo groot als de standaarddeviatie. Echter de rotatie Rz die veroorzaakt is door M x  is wel in 
overeenstemming met de meetdata. 

- .. - 

Tabel 6.1: Experimenteel gemeten verplaatsingen van Moroney (1988) en Panjabi (1986) met 
(standaarddeviatie). Onder elke rij experimentele waarden staan de waarden van de simulatie. Bij Panjabi 

bedraagt de belasting 50 N en bij Moroney is dit 20 N of I ,8 Nm. Een 0 bij een verplaatsing van het 
model geeft aan dat deze veplaatsing 0 moet zijn volgens symmetrie eisen. 
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Eén verschil kan verklaard worden. Bij My belasting beweegt de wervel slechts 0.3 mm naar voren, terwijl 
dit bij de experimenten ongeveer 1,5 mm is. In het model belemmeren waarschijnlijk de facetgewrichten de 

beweging naar voren meer dan in een echt bewegingssegment. Bij -My is dit niet het geval en de verplaatsing 
in x-richting is nu wel in overeenstemming met de data van de experimenten 

6.2.2 Validatie met Panjabi (1986). 
In tabel 6.1 staan de modelresultaten en de meetdata, in bijlage F de grafieken. Als eerste vallen de 

verschillen tussen het model en de meetdata op. Ook is het duidelijk dat de krachten (50 B-> bij Panjabi 
grotere verplaatsingen tot gevolg hebben dan de krachten (20 N) bij de experimenten van Moroney. Na 
bestudering van de modelresultaten en meetdata van Panjabi kunnen dfle sciorten afwijkingen wcirden 
g€cûnsiatceïd. 

Als eerste laten de meetdata duidelijke gekoppelde Verplaatsingen zien in de z-richting, terwijl die in het 
model erg klein zijn. Een mogelijk oorzaak is de lagere axiale voorspanning op het segment in de 
experimentele opstelhg van Panjabi, dan in die van Moroney waarop de stijfieden in de tussenwervelschijf 
gebaseerd zijn. Het grote verschil in de verplaatsing onder axiale belasting geeft aan dat de stijfheid van de 
tussenwervelschijf bij lagere voorspanning duidelijk kleiner is. Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling 
dat de tussenwervelschijf het grootste deel van de compressielast draagt. Als dit het geval is dan gedraagt de 
tussenwervelschijf zich duidelijk niet-lineair in z-richting. 

Ten tweede zijn de verplaatsingen in de hoofdrichtingen van het model veel kleiner dan in de meetdata. 
Een verklaring hiervoor kan zijn dat de gebruikte stijfheden te groot zijn. Een ander verklaring is een aspect 
dat Panjabi in zijn artikel uitvoerig beschrijft en dat is de neutrale zone. Deze zone is de bewegingsvrijheid 
van een bewegingssegment onder een zeer kleine belasting. Volgens de grafieken in Panjabi (1986) bestaat 
een beweging uit 50 % neutraie zone. in ñet modei is alies iineair eiastiscn, daardoor is er geen sprake van 
een neutrale zone. Waarschijnlijk constateerde Moroney dat onder de hogere voorspanning de neutrale zone 
niet groot is, want in de stijfheidsberekening houdt hij daar geen rekening mee. Dus deze neutrale zone is 
waarschijnlijk aniankelijk van de voorspanning. Bij een afriemende axiale voorspanning zal de 
bewegingsomvang onder gelijke niet-axiale belasting toenemen, waarbij de stijfheid na de neutrale zone 
hetzelfde blijft. 

geometrisch centrum) draait de bovenste wervel om de y-as. De rotatierichting is afhankelijk van de 
belastingssrichting. Hetzelfde is te zien bij belasting in de y-richting met een rotatie om de z-as. Het is 
mogelijk dat de tussenwervelschijf op een bepaalde plaats stijver is verbonden aan de twee wervels dan op 
andere plaatsen. Voor axiale belasting heet zo’n plaats een drukpunt. Hierdoor gaat de bovenste wervel 
roteren om het drukpunt zodat de stijve verbinding het minst vervormt. De rotatierichting hangt af van 
posities van het drukpunt en het oplegpunt van de belasting. Volgens de data zou zo’n punt voor het midden 
van de tussenwervelschijf liggen. Ook de facetgewrichten kunnen aanleiding geven tot zo’n koppeling in 
beweging. Beide componenten zullen een voorname rol hierin hebben. 

Ten derde laten zowel Fy als Fz en -Fz een gekoppelde rotatie zien. Onder een axiale belasting Fz (op het 

6.3 Variatie van parameters 
Om meer inzicht te krijgen in het model zijn twee reeksen van simulaties verricht. In één reeks zijn hele 

stukken model weggelaten, zodat de rol van een componentmodel bestudeerd kan worden. Hierbij wordt de 
invloed van het tussenwervelschijfinodel in tweeën gedeeld. Deze zijn het deel met de translatiestij&eid en 
het deel met de rotatiestijfheid. Tabel 6.2 geeft een overzicht van de simulaties waarbij een stuk uit het model 
is weggelaten. In de andere reeks zijn enkele parameters gevarieerd. De grenzen van de variatie zijn een 
benadering van de variaties in de data waaruit de parameters zijn afgeleid. Na elke wijziging zijn alle 
simulaties die ook verricht zijn voor de validatie herhaald. In bijlage F staan alle grafieken en tabellen met de 
resultaten van de simulaties. 

In de volgende paragrafen worden per component de resultaten besproken. Daarbij wordt eerst kwalitatief 
ingegaan op het aandeel van een componentmodel in het gedrag van het bewegingssegmentmodel. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de resultaten van simulaties met een model waarbij het betreffende componentmodel is 
weggelaten. Daarna komen de effecten van de parametervariatie aan bod. Als effecten van de gewijzigde 
modellen kleiner zijn dan 0,l mm in de verplaatsingen of 0,2O in de rotaties dan wordt hier niet uitgebreid 
op ingegam, omdat deze effecten het model gedrag niet wezenlijk beïnvloeden. 
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2 
3 
4 
6 
7 

Simulatie nr. I Weggelaten deel I 
Facetvlakken 
Kapselligamenten 
Ligamenten interspinalis en flava 
Krx, Kry, Krz (rotatiestijfheden) 
Kx, Ky, Kz (translatiestijfheden) 

Ttlbel5.2: Ovrrzicht vnn de sirnulalies waarbij een deel uit het .model Is weggelaten. Het 
simulatienummer verwijst naar de grafieken en data in de bijlage. 

6.3.1 Facetvlakken. 

In het model zijn de facetvlakken samen met de kapselligamenten de voornaamste veroorzakers van de 
koppeling tussen de rotaties Rx en Rz. Ais de simulaties verricht worden zonder de facetvlakken of de 
kapselligamenten dan neemt de koppeling tussen Rx en Rz aanzienlijk af. Een ander verschijnsel is dat een 
model zonder de facetvlakken makkelijker in de positieve x-richting beweegt. Bij Mx,  -My, M z  verandert de 
beweging in de x-richting zelfs van teken, namelijk van -x naar +x. Het tegenover gestelde geldt bij het 
model zonder de kapselligamenten. Behalve bij Fx beweegt de bovenste wervel in een segment zonder 
kapselligamenten aitijd in de negatieve x-richting. 

parameters per simuiatiereeks. Vier modellen iieb’oen een gewijzigde îacemlakoriëntatie en vieï hebben een 
gewijzigde facetvlakpositie waarbij ook het kapsel evenveel is verschoven, behalve in de y-richting daar is 
het kapsel 2 mm verschoven. 

In totaal zijn met 8 gewijzigde modellen de simulaties nog eens uitgevoerd. In tabel 6.3 staan de gebruikte 

Tabel 6.3: Parameters in de 8 simulaties om de invloed van de facethoek en facetvlakpositie te 
bestuderen. Ry en R x  zijn de successieve rotahehoeken in graden en x,y,z zijn de lokale coördinaten in 
mm van het facetvlak links op C6. De parameters voor de andere facetvlakken zijn uit deze af te leiden. 

De effecten van hoekveranderingen op het modelgedrag zijn Hein (maximaal 0,l mm en 0,3O). Vooral bij 
de simulaties van de Panjabi testen zijn geen duidelijke veranderingen te zien van de resultaten. 
Veranderingen in deze resultaten ligen in de orde van enkele procenten. Bij de Moroney simulaties zijn de 
verschillen iets duidelijker zichtbaar. In figuur 6.1 staan de grafieken van de Moroney simulaties bij Mx 
belasting en Fx belasting. De grafieken geven een idee van hoe klein de veranderingen in de beweging door 
facethoekverandering zijn ten opzichte van de afwijkingen met de meetdata. Als gedemeerder naar de 
hoekverdraaiing wordt gekeken dan zijn vooral kleine wijzigingen (ongeveer 7%) te zien in de koppeling 
tussen Rx en Rz. Zowel in de absolute grootte als in de verhouding tussen Rx en Rz. 

dan de hoekvariaties. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat variatie van de facetpositie binnen 
enkele mm in dit model weinig invloed heeft. 

De variatie in facetpositie levert geen duidelijke verschillen in de resultaten op. De effecten zijn minder 
, 
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Mx = 1.8 Nm (Moroney) 
Beweging in X-Z vlak 
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Fig 6.1: Resultaten van simulaties van Moroney testen met Mx =I .8 Nrn en Fx =20 N. 

a =  Normaal, O= 18, A =19, ü = 20, o = 21. Het grote kruis in de grafieken geeft de verplaatsing 
aan in de meetdata met de standaarddeviatie. Hoe groter de kruis des te groter de variatie in de meetdata 

6.3.2 Tussenwervelschijf 

Het tussenwervelschijfmodel is het voornaamste onderdeel. Als simulaties worden verricht zonder het 
tussenwervelschijfmodel dan nemen de verplaatsingen en rotaties van de bovenste wervel drastisch toe. De 
bewegingen nemen zo sterk toe dat de resultaten niet meer betrouwbaar zijn omdat na 0,5 s nog geen 
evenwichtstoestand is bereikt. Toch geven deze data een indicatie van de veranderingen en deze is dat de 
bewegingen de fysiologisch toelaatbare grenzen overschrijden. Wel betrouwbaar zijn de verrichte simulaties 
waarbij de stijfheden van de tussenwervelschijf zijn gevarieerd. In het artikel van Moroney staat een bereik 
gegeven van de gevonden Stijfheden van het disksegment in de hoofdrichtingen. In het model zijn de 
rotatiestijfheden en translatiestijfheden afzonderlijk gewijzigd. Als eerste zijn de minimale stijfieden en 
vervolgens zijn de maximale of de halve maximale stijfheden gebruikt die gegeven zijn in het bereik, zie tabel 
3.4. Omdat de maximale stijfheid in de translatierichting erg hoog is, is gekozen om de halve maximale 
translatiestijfheid te gebruiken. Vier aangepaste modellen zijn gebruikt, zie tabel 6.4 voor de gebruikte 
stijfheden. 

Tabel 6.4: Gebruikte stijfieden in de variatiesirnulaties. K is in kNlm en Kr is in Nrnlrad. 

De grote variaties op de tussenwervelschijfstijfheid hebben duidelijk gevolgen voor de 
sirnulatieresultaten, zie figuur 6.2. Meestal is het effect lo@sch,,een flexibeler stijfheidsmatrix (lagere 
stijfheden) geeft grotere verplaatsingen. Soms kan het teken van beweging omslaan zoals de beweging in de 
x-richting bij Fy (bij Panjabi) belasting. Maar de afwijkingen die ook geconstateerd werden in de validatie 
biijven bestaan, zoals de rotatie Rz bij Fy belasting, die in de simulatie tegengesteld blijft aan de gemeten 
rotatie. Ook de te kleine verplaatsing van het model in de z-richting blijven bestaan. 

27 



Validatie en Variatie 

De verandering van de stijfheden geeft dus geen grote verbetering in de simulaties. 
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Fig. 6.2: Enkele resultaten van de simulaties met gevarieerde stimeden in het tussenwervelschijfmodel. 
= Normaal, O = 12, A =13, o = 14, O = 1.5 

6.3.3 Ligamenten 

Als  laatste zijn de stijfheden van de ligamenten gevarieerd. Na het weghalen van de posterior gelegen 
ligamenten uit het model roteert de bovenste wervel gemakkefijker in de +Ry richting. Dit is de beweging &e 
door de posterior gelegen componenten wordt tegengehouden. Ook de beweging in positieve x-richting neemt 
iets toe. Tevens blijken de kapselligamenten een grote invloed op de koppeling te hebben, want bij absentie 
van deze ligamenten neemt de koppeling sterk af, zie ook paragraaf 6.3.1. Met het variëren van de stijfheid 
zullen ook deze effecten in wat mindere mate te zien zijn. De data over het faalpunt van de ligamenten 
hebben een grote standaarddeviatie van soms wel 90% van de gemiddelde waarde, Myklebust (1988). Met 
het model zijn simulaties verricht waarvan de stijfheid van de ligamenten is verdubbeld en vervolgens 
gehalveerd, zie tabel 6.5. Ook is een benadering voor de S-kromme gebruikt, die volgt uit de meetdata van 
Chazal(l985) (zie bijlage B). 

(Simulatienr. I Stijfheid van de ligamenten -1 

Tabel 6.5: Overzicht van simulaties verricht met afwijkende stijfieid. 

Naast de verwachte toename van de rotatie om Ry zijn ook duidelijke gevolgen te zien voor de translaties 
zowel in x-richting ais z-richting. Tevens tonen de grafieken aan dat vanatie in de ligamentstijfheid ook 
gevolgen heeft voor de koppeling tussen Rx en Rz. Het verschil tussen de simulaties met halve stij&id en 
met "Chazai" zijn Hein omdat de stijfheid van het eerste rechte lijnstuk van de S-krommebenadering bijna 
gelijk is aan de halve stijfheid van het standaard model. De simulaties van de Panjabi experimenten laten een 
zelfde beeld zien. Duidelijke verschillen zijn te zien in de verplaatsingen en iets minder duidelijk in de 
rotaties. Maar in het model zijn geen wezenlijke verbeteringen te zien in kwaliteit van de Simulaties. 
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Fig. 6.3: Enkele resultaten van de simulaties met gevarieerde sti’eden van de ligamenten. 

rn = Normaal, O = halve stiMeid, A = dubbele stijjheid o = Chazal. 

6.4 Conclusies van validatie en variatie studie 
Het model voldoet redelijk aan de experimentele data voor bewegingsegmenten van Moroney (1988). 

Hierbij moeten twee kritische opmerkingen worden gemaakt. Ten eerste zijn de data voor disksegmenten van 
Moroney gebruikt voor de tussenwervelschijf. Aangezien de tussenwervelschijf een belangrijk deel van de 
krachten draagt, zal een model dat deze data gebruikt ook het gedrag van een gehele bewegingssegment 
onder dezelfde belastingen redelijk kunnen simuleren. Inderdaad komen de modelsimulaties redelijk overeen 
met de validatiedata van Moroney. Ten tweede zijn de variaties in de data zo groot dat simulatiewaarden al 
gauw binnen de gemeten variatie vallen. 

De verschillen met de validatiedata van Panjabi zijn groot. Doordat de verschillen zo duidelijk zijn, moet 
er in het model iets fundamenteels fout zijn. Enkele aspecten, die mogelijk van belang kunnen zijn, zijn: 
neutrale zone, drukpunt, niet-lineairiteit. Deze aspecten hebben vooral betrekking op het 
tussenwervelschijfmodel. Daarnaast is kan het ook gedeeltelijk aan het facetgewrichtmodel liggen. In ieder 
geval toont de variatiestudie aan, dat variatie in de stijfheden (ligamenten en tussenwervelschijf) en positie en 
oriëntatie van het facetgewricht, het gedrag van het bewegingssegment niet wezenlijk verandert, mits binnen 
redelijke grenzen gevarieerd wordt. De meeste invloed hebben veranderingen in de 
tussenwervelschijfstijfheden. Een deel van de verschillen onstaat ook door afwijkeningen in de experimentele 
methode tussen die van Panjabi en Moroney 

Een punt van discussie is of de axiale voorspanning, die bij de experimenten op het segment werkt, ook 
moet worden meegenomen in het model. Een van de aannames is dat de ligamenten in normale Qsiologische 
toestand ongespannen zijn. De axiale voorspanning bij Moroney komt overeen met de belasting door het 
hoofd. Dus de ligamenten moeten in het model ongespannen zijn. Omdat een lineair tussenwervelschijfmodel 
is gebruikt heeft een voorspanning geen effect op het gedrag. Alleen bij de facetgewrichten kan de 
Voorspanning invloed hebben op de initiële penetratie. Maar de facetvlakken zijn stijf waardoor deze 
penetratie klein is, waardoor de gevolgen op het modelgedrag ook klein zijn. Bijvoorbeeld, een voorspanning 
van 75 N geeft een penetratie van 0,04 mm. Dus de voorspanning kan in het model worden weggelaten. Om 
de omstandigheden van de testen van Panjabi te simuleren zou eigenlijk een negatieve voorspanning nodig 
zijn. Maar zo’n voorspanning zou de facetvlakken van elkaar trekken en het bi-lineaire gedrag van het 
tussenwervelschijfmodel komt in het gedrang. Om problemen van deze aard te vermijden is voor eenvoud 
gekozen, dus geen voorspanning. 
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7 Conclusies 
7.1 Discussie doelstelling. 

De doelstelling van het afstudeerproject is het ontwikkelen van een model om inzicht te krijgen in de 
mechanica van een bewegingssegment uit de lage cervicale wervelkolom. Daarbij dient het model ook te 
voldoen aan de eisen van: eenvoud, flexibiliteit en valideerbaarheid. In de volgende paragrafen wordt eerst 
de ontwikkeling van het model in het kort herhaald met de belangrijkste conclusies en aannames. 
Vervolgens is beoordeeld in hoeverre het model voldoet aan de doelstellingen. 

Ais eerste is de anatomie van een bewegingssegment bestudeerd. Een bewegingssegment blijkt een 
complexe straicmus te zijn met complexe mechanische eigenschapper,. Tege=wcordig zij= genoeg data 
beschikbaar voor een globaal model van een cervicaal bewegingssegment. Helaas is de stmdamMevi&ie 
vaak erg groot in deze data. Soms worden er standaarddeviaties vermeld van meer dan 50 % van de 
gemiddelde waarde (Moroney (1988), Myklebust (1988), Panjabi (1991~)). Het kleine aantal proefstukken 
bij de bepaling van de data is mede een oorzaak dat de standaarddeviatie zo groot is. Een nieuw 
bewegingssegmentmodel, dat gebaseerd is op de bevindingen uit de literatuur en anatomie, is 
geiinplementeerd in MADYMO. Dit model bestaat uit: starre wervels, lineair-elastische ligamenten, bi- 
lineair tussenwervelschijfïnodel en vlakke facetvlakken. Het tussenwervelschijfmodel modelleert het 
mechanisch gedrag van zowel de tussenwervelschijf als de uncovertebrale gewrichten en de ligamenten 
longitudinale anterior en posterior. 

Het uiteindelijk model is gevalideerd met de experimenten van Moroney (1988) en Panjabi (1986). 
Hieruit blijkt het model redelijk te voldoen aan de experimenten van Moroney, maar vertoont het grote 
afwijkingen met de experimenten van Panjabi. De meetdata van Panjabi laten ook duidelijk ander (niet- 
lineair) gedrag zien van een bewegingsegment. Dit kan een ke&mode! oimoge5jk redelijk sinmleren als 
een belangrijk deel van het model (het tussenwervelschijfmodel) is gebaseerd op sterk afwijkende 
meetdata. De verschillen in de meetdata kan het gevolg zijn van het complexe gedrag van een 
bewegingssegment en/of het gevolg zijn van de manier waarop de proefstukken zijn behandeld gedurende 
de meetingen en daarvoor. Een belangrijk verschil tussen de methodes van Moroney en Panjabi is de 
grootte van de voorspanning op het bewegingssegment. 
De variatiestudie simulaties laten zien dat de tussenwervelschijf de meeste invloed heeft op het gedrag. 

Terwijl de koppeling in Ry en Rx vooral wordt veroorzaakt door de facetvlakken. De rekentijd die nodig 
is, om met een Silicon Graphics type Personal Iris 13 simulaties (dit is het aantal validatie experimenten) 
te doen, ligt binnen de 15 minuten. Hierbij is de tijdstap 0,0005 s en de simulatietijd per simulatie 0,5 s. 

Is het model eenvoudig? Alle gebruikte modellen ujn mathematisch eenvoudig en alle parameters zijn 
direct gerelateerd aan de geometrie of het mechanisch gedrag van de anatomische componenten. Doordat 
de parameterwaarden uit de literatuur komen, is de variatie in deze waarden bekend. Het gebruikte 
tussenwervelschijfmodel is alleen eenvoudig zolang een diagonaal matrix wordt gebruikt. Bij gebruik van 
een andere matrix zijn er complicaties. Deze zijn het gevolg van de asymmetrische meetwaarden en de 
bepaling van de stijfheidsmatrix uit de flexibiliteitsmatrix. 

Is het model flexibel? Veranderingen in stijfheden en posities van de componenten zijn eenvoudig in 
het model te verwezenlijken. Meen veranderingen die effect hebben op de lokale basis of initiële condities 
zijn bewerkelijk omdat andere posities of stijfheden hiervan afhangen. Een groot voordeel is dat 
MADYMO een breed scala aan mogelijkheden bezit om de afzonderlijke componentmodeílen te verfijnen. 
Echter met het model kan niet een voorspanning worden aangebracht zonder dat de initiële stand de 
neutraalstand blijft. Ook zijn de mogelijkheden beperkt voor het definiëren van de geometrie van het 
contact. Desondanks is het model flexibel te noemen. Het model kan eenvoudig omgezet worden in een 
model van een bewegingssegment op een ander wervelniveau. 

Ais laatste moest het model valideerbaar zijn. Met de data van Moroney en Panjabi kan het model 
gevalideerd worden. Het is ook mogelijk om de afzonderlijke componenten te valideren, maar daarvoor 
zijn nog te weinig data beschikbaar. De data die hiervoor beschikbaar zijn, zijn al gebruikt om de 
parameters te bepalen. Eventiieel kumen diverse componentmcdeEen wordea weggelaten efi de verkregen 
resultaten kunnen gevalideerd worden Eet de experimentele data van Panjabi (1978). Panjabi heeft 
bewegingssegmenten belast op afschuiving (in x-richting) in het mid-sagittale vlak en daarna dezelfde 
bewegingssegmenten getest waarbij een gedeelte is weggehaald. 

Er zijn verschillende manieren om met het model inzicht te krijgen in het mechanisch gedrag. A l s  
eerste is een parametervariatiestudie gedaan. Zo’n studie laat zien hoe het gedrag verandert door variaties in 
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de componenten. Een andere methode is na gegaan hoeveel van de belasting wordt gedragen door de 
ligamenten, facetgewrichten en tussenwervelschijf. Dit geeft een indicatie van het belang van de 
component op het gedrag van een bewegingssegment en welke componenten bij een bepaalde beweging 
het eerst beschadigd raken, mits hiervoor knteria bekend zijn. 

blijkt dat het huidige model niet alle belastingssituaties voldoende kan simuleren. Maar het model biedt 
voldoende mogelijkheden om dit te verbeteren. Als het model voor een groot bereik aan belastingen moet 
voldoen zijn niet-linaire modellen noodzakelijk. In principe is het een basismodel dat nog moet evolueren. 
Een aanzet voor verdere evolutie staat in de volgende paragraaf. 

Geconcludeerd kan worden dat het nieuwe model voldoet aan de doelstellingen. Alleen bij de validatie 

- /.2 Aanbeveiingen 
Uit de variatiestudie blijkt dat de tussenwervelschijf de meeste invloed heeft en daarom verdient deze 

component de meeste aandacht. Daarna komt het facetmodel in aanmerking voor verbetering. Om het 
model te verbeteren zijn er twee mogelijkheden. Het huidige basismodel blijft in wezen hetzelfde, maar 
wordt met kleine verfijningen geleidelijk verbeterd. Of in het model wordt een componentmodel drastisch 
veranderd. In beide gevallen dient het huidige model als referentie om de verbeteringen te kunnen 
beoordelen. 

worden. Door het weglaten van de koppeltermen verdwijnt informatie over de verplaatsing van de wervel. 
Misschien kan uit de data een plaats voor een fictief meetpunt worden bepaald waarbij de koppeltermen 
het kleinst zijn. Met een wijziging in de subroutine van het tussenwervelschijfmodel kan deze andere 
positie verwerkt worden. Het andere aspect heeft betrekking op het facetgewricht. In de videobeelden met 
röntgen opnamen van een flexie- en extensiebewegingen van het hoofd (RL), lijken de facetvlakken in de 
lage nek zolang mogelijk contact te houden. In het model verliezen de facetvlakken bij bepaalde 
bewegingen al snel het contact. Met een voorspanning op de ligamenten houden de facetvlakken langer 
contact. De effecten van de voorspanning moeten nog bestudeerd worden. 

Bepaalde afwijkingen van de modelresultaten met de validatiedata leiden tot nieuwe inzichten in de 
mechanica van de tussenwervelschijf. In hoofdstuk 6 staan enkele suggesties die in een nieuw model 
kunnen worden meegenomen. Vooral de neutrale zone is volgens Panjabi een belangrijk karakteristiek van 
het gedrag van een bewegingssegment. Omdat Moroney geen grote neutrale zone aantreft blijkt deze zone 
afhankeiijk van de belasting te zijn. In het tussenwervelschijfmodel kan een neutrale zone worden 
ingebouwd door een minimale verplaatsing te eisen voordat het model krachten op de wervels genereert. 

Op dit moment is het tussenwervelschijfmodel gemaakt om de belastingsvector te voorspellen met 
behulp van de verplaatsingsvector. In principe wordt een zesdimensionale verplaatsingsniimte gekoppeld 
aan een zesdimensionale belastingsruimte. De koppeling tussen deze twee ruimtes is op slechts 8 plaatsen 
bekend. De keuze van een lineaire koppeling tussen een belastingscomponent en zijn bijbehorende 
verplaastingscomponent is de meest eenvoudige keuze. Maar in dit model is alleen de beweging in de 
hoofdrichting gebruikt en niet de gekoppelde beweging die niet in alle gevallen te verwaarlozen is 
(verplaatsing in x-richting bij Mx en -Mx). Eventueel kan een nieuw model worden ontwikkeld waarbij die 
koppeltermen goed worden meegenomen. Het gebrtik van een stijfheidsmatrix geeft hierbij veel 
beperkingen. Hiervoor is een alternatief gewenst. Verder zijn extra data nodig om bij andere belastingen 
een juiste koppeling te leggen tussen de twee vectoren. 

Voor bepaalde componentmodelien is al meer bekend van het mechanisch gedrag. Vooral de niet- 
lineaire kracht-verplaatsingskrommen van de ligamenten zijn redelijk goed bekend, Chazal(1985), 
Yoganandan (1989). Uit beide artikelen blijkt dat de verschillende ligamenten toch een gelijkend 
mechanisch gedrag hebben. Via een tabel kan dat niet-lineair gedrag eenvoudig in het model worden 
verwerkt. Een andere methode is een subroutine te maken waarmee de kracht op een ligament wordt 
bepaald aan de hand van zijn lengte, rek en het faalpunt. Dit faalpunt kan dan in de tabel in de inpufie 
staan. De laatste mogelijkheid geeft ook meer vrijñeid in het definiëren van het dynamisch gedrag. 

Het alternatief voor numerieke experimenten zijn metingen op een echt bewegingssegment. Als alleen 
theoretische kennis voorhanden is dan zullen experimenten op echte bewegingssegmenten sneller inzicht 
geven dan modelvariaties. Tevens kan zo'n segment in vier stukken (disksegment, twee facetgewrichten en 
een stuk wervel met de ligamenten flava en interspinalis) worden gezaagd zodat met een 
bewegingssegment ook de verschillende componentmodellen in detail gevalideerd kunnen worden. 

Voordat grotere veranderingen aan het model plaats vinden moeten nog twee aspecten nader onderzocht 
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Bijlage A 

Het Computerprogramma MADYMQ (Uit De Jager (1993b)) 
MADYMO 2d/3d (versie 5.0, september 1992) is een gecombineerd multibody dynamica en eindige- 
elementenmethode programma. Het is ontwikkeld door de afdeling Botsveiligheid van het TNO- 
Instituut voor Wegtransportmiddelen. Hoewel meer algemene toepassingen ook mogelijk zijn, is 
MADYMO specifiek geschikt voor veiligheids- en ongeval-analyses (crash victim simulaties). 
Voorbeelden zijn de analyse van het gedrag van voertuig en inzittenden of fietsers bij aanrijdingen. 
Het programma is onderverdeeld in een twee-dimensionale en een drie-dimensionale versie. We 
beperken ons hier tot de drie-dimensionale versie, MADYMO 3d. 

Het programma hestaat uit een mi'!tihnc!y en een eindige-e!ementen rnodu!e. De multibody m ~ d u l e  is 
specifiek geschikt voor systemen die grote bewegingen (gross motion) ondergaan, tenuijl de eindige- 
elementen module geschikt is voor die delen van het systeem die (daarbij) grote vervormingen 
ondergaan In de multibody module treden de vervormingen alleen op in de kinematische 
verbindingen. 

In de multibody module wordt de beweging van systemen van starre lichamen geanalyseerd. De 
systemen moeten een boomstructuur hebben. Voor het verbinden van lichamen kan gekozen worden 
uit acht verschillende kinematische verbindingen. Aan lichamen (en kontaktvlakken) worden 
eenvoudige geometrieen --- vlakken en ellipsoiden --- toegekend. In de eindige-elementen module 
zijn momenteel alleen membraan-elementen beschikbaar die gebruikt worden voor 
beveiligingssystemen zoals gordels en airbags. 

Er kunnen verschillende belastingen opgelegd worden o.a. via veer-demper elementen, 
kontaktmodellen, eenvoudige gordeisystemen, speciale dynamische verbindingen en verdeelde 
belastingen (versnellingsvelden). De gebruiker kan eigen routines aan het programma koppelen om 
bijvoorbeeld nieuwe kinematische en dynamische verbindingen te ontwikkelen. 

De uitvoer bestaat uit bestanden met gegevens over: verplaatsingen, snelheden en versnellingen 
van (punten op) lichamen; belastingen in verbindingen en in kontakten; en letselcriteria parameters 
(zoals het Head Injury Criterion en de Thoracic Trauma Index). Daarnaast is er een bestand 
dat gebruikt wordt bij de grafische weergave (simulatie) van de beweging van het systeem. 

Huidige ontwikkelingen. In MADYMO versie 5.1 (gepland voor april 1994) zijn een groot aantal 
nieuwe ontwikkelingen beschikbaar, (Lupker 1993). Relevant binnen het kader van dit verslag zijn 
de volgende. De multibody module wordt uitgebreid met een flexibel balk-element met uniforme 
massa- en stijfheidsverdeling. In de eindige-elementen module komt een heel scala aan nieuwe 
elementen (bijv. truss, 6n-shell, 8n-solid) en materiaalmodellen (bijv. elasto-plastisch, 
orthotroop, anisotroop) beschikbaar. De dynamische verbindingen worden uitgebreid met een veer- 
demper-actuator element waarmee spiermodellen ontwikkeld kunnen worden. 

Toekomstige ontwikkelingen. Voor latere versies zijn de volgende ontwikkelingen gepland (Lupker 
1993). MADYMO wordt meer toegespitst op mensmodellen, wat inhoudt dat nieuwe spiermodellen, 
letselcriteria en een methode voor bewegingsanalyses geimplementeerd worden. Er komen meer 
flexibele lichamen en nieuwe kinematische verbindingen beschikbaar. Aan kontaktvlakken kunnen in 
de toekomst willekeurige geometrieven toegekend worden. Voor de eindige-elementen module 
worden nieuwe elementen en materiaalmodellen (o.a.\ visco-elastisch) ontwikkeld. 

H.A. Lupker . Current and Future MADYMO developments. In Proceedings of the 4 ti? international 
MADYMO User's Meeting. TNO Crash-Safety Research Centre, 1993. 





Bijlage B 

Dataset voor MADYMO bewegingssegmentmodel 

m In deze bijlage staat hoe de data uit de literatuur worden omgezet 
naar data voor het MADYMO model. De data in de literatuur 

literatuur gebruik wordt gemaakt van een assenstelsel dan is dit * - - - - - - - 

hebben meest& een ander formaat áan áe data &e in het mociei 
gebruikt zijn. Een van de verschillen is het assenstelsel. Als in de 

het standaardassenstelsel. Terwijl in het model de data moeten 
worden opgegeven t.o.v. lokale assenstelsels. Alleen bij het Fig B. 1: Oriëntatie en positie van 
opgeven van de initiële positie van de kinematische verbinding is 
gebruik gemaakt van het verbindingsassenstelsel. Een overzicht 
van de gebruikte assenstelsels staat in de tabel B.1. Figuur B.l geeft de positie en oriëntatie aan van het 
standaardassenstelsel De richtingen van deze rechtsdraaiende orthogonale assenstelsels zijn als volgt 
gedefinieerd. De Z-as ligt in het mid-sagittale vlak parallel aan de posterior zijde van het wervellichaam. 
De X-as wijst naar anterior (voren) en de Y-as wijst in laterale richting (links) Het verschil tussen de S- 
assenstelsels en B-assenstelsels is alleen de positie van de oorsprong, zie tabel B. 1. In deze bijlage gelden 
de coördinaten van de punten voor de standaardassenstelsel ( S )  zoals in figuur B.l of het lokale (€3) 
assenstelsels in MADYMO. 

I 

Standaardassenstelsel 

Tabel B.1 :Overzicht basissen op de wervels. De oorsprong ligt in het mid-sagittaal 
vlak op het wervellichaam of tussenwerve1schiJ. BT zit wel vast aan C6. 
Alle basissen op een wervel hebben dezelfde oriëntatie, zie figuur B.I .  

Vlak definities: Het sagittaal vlak is een vlak parallel aan het x-z vlak en staat in de +y richting. 
Het frontaal vlak is een vlak parallel aan het y-z vlak en staat in de +x richting. 
Het transversaal vlak is een vlak parallel aan het x-y vlak en staat in de -z richting. 

B.1 Wervel- en ttlssenwewelschijIfdata 
Data nodig 

Bron 

Meetdata 

* 
* 
* 
* 
* 

Stand van standaardbasis S5 ten opzichte van basis S6. 
Positie van het geometrisch centrum op C5 & C6 in standaardcoördinaten. 
Positie van het zwaartepunt op C5 & C6 in lokale coördinaten. 
Positie van het middelpunt van de tussenwervelschijf in lokale coördinaten (C6). 
Positie van B2 in coördinaten van BT. 

Nissan & Gilad (1984) 

Nissan & Gilad (1984) hebben laterale röntgenfoto’s gemaakt van 157 wervelkolommen. 
Op deze foto’s zijn de afstanden gemeten tussen bepaalde punten op de wervels. Figuur 



B.2 geeft aan welke afstanden onderander zijn opgemeten. In tabel B.2 staan de 
gemiddelden waarden met de standaarddeviatie van dimensies van wervel C5 en C6. 

C 

Tabel B.2: Gebruikte Meemaarden uit Nssan 
& GElud %et i;-t~nUu.md daviatie) Fig B.2: Meetpunten in Nissan & Gilad 

Berekening Stand wervel S5 ten opzichte van S6. 
De hoek tussen de lijnstukken d en d' geeft het oriëntatieverschil tussen de twee wervels 
en hun basissen. Deze hoek volgt na sommatie van de hoeken tussen alle tussenliggende 
lijstukken min 180O. Eerst worden bepaald de volgende hoeken: twee hoeken in het 
wervel-lichaam van C6, een hoek in tussenwervel-schijf en een hoek in het wervellichaam 
van C5. De gemeten lijnstukken delen het wervellichaam in twee driehoeken. De lengte 
van alle drie de zijden zijn bekend. Daarom kan met de cosinusregel (1) elke hoek van 
deze driehoeken worden berekend 

(1) a2 = b2 + c2-2 b c cos( a 3 met a,b,c lengte van de zijden 
a = overstaande hoek van 

zijde a 

Hiermee zijn de hoeken in het wervellichaam bepaald. 

<ad  =97,904O 
< c'k' =34.2542O 
< kd' =47.0095O 

< ad = Hoek tussen lijnstuk a en d 

De hoek tussen a en c' kan niet exact bepaald worden omdat bij een vierhoek de hoeken 
niet bepaald zijn als de lengte van alle zijden bekend zijn. Een schatting van de hoek kan 
gemaakt worden als wordt aangenomen dat de lijnen g en h loodrecht op c' staan, zie 
figuur A3. 

n 

< AC' (a) = 8.478O _ _  ----------- 
a----* g 

I I 
Bij optelling van de hoeken volgt de oriëntatie C' 
van S5 ten oDzichte van S6. Dit is de hoek tussen 
d' en d: Fig. B.3:Wigvoi-m van 

tussenwe welschijf 

De positie van oorsprong basis S5 ten opzichte van S6 
Aangenomen wordt dat de basis S5 op de z-as ligt van S6. Een benadering voor de 
afstand tussen de basissen is de lengte van de posteriorzijde van C6 plus de posterior 
dikte van de tussenwervelschijf. 

aT = (x,y,z)s6 = (o, o, d + h ) 
= (0,0,16.9) 
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Positie van het geometrisch centrum BI en B2 t.o.v. respectievelijk S6 en S5 
Aangenomen wordt dat het geometrisch 
centmm van het wervellichaam ligt op 
het midden van diagonaal k. Positie van 
geometrisch centrum (BZ) van C5 in 
coördinaten van lokale basis, zie figuur 
B.4 
5 - - - - - - - 

a sin (<ad) 

-a cos (<ad) 
a 

Fig B.4: Illustratie berekening coördinaten B2 

Voor B2 t.o.v. S5 - bT = (x,y,z)s~ = ( 0.5 a sin(< ad), O, 0.5 (d+ a cos(<ad))) 
$ = (n,y,&5 = (7.974, (j. 5.79) 

Positie van midden (BT) van tussenwervelschijf in lokale coördinaten van C6 en C5 
Uit de standaardcoördinaten van het punt BT kan met een basis transformatie eenvoudig 
de lokale coördinaten van het punt worden gevonden. Het midden van de 
tussenwervelschijf ligt in het midden van een lijnstuk (I) dat loopt van het midden van g 
naar het midden van h, zie Fig B.5. Hierbij is aangenomen dat lijnstuk h in het verlengde 
van d staat en g parallel aan h staat. 

a 

g 

c' cos (<c'd') 
c' sin (<c'd') 

I 
Fig B.5:Het midden van de tussenwervelschijf. 

C' sin(< c'd'), O, d' + (g+h)/4 - 0.5 C' COS (< c'd') ) 

2 = (x,y,z)BlT = d - 2 = (-0.07, O, 8.94) 

Met rotatiemath R s 5 ~ 6  en 3 is transformatie mogelijk van coördinaten in S6 naar 
coördinaten in S5. De matrix R s ~ s ~  roteert een vector 7.6O om de y-as. R s ~ s ~  is de 
inverse van R s ~ s ~  

f = (x9y,z)S5 T = RS5Sfj (d - a> 
f = ( x , y , ~ ) s 5 ~  = ( d, cos(<dd') + (d, -az) sin (<dd), 

o, 
-dx Sin(<dd') + az- 3.J COS (<dd') ) 

fT = (x,y,z)s5 = 17.5553. O, -3.14) 

Positie van B2 ten opzichte van BT 
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Variatie Als gevarieerd wordt binnen de vermelde standaard deviatie kunnen toch grote 
afwijkingen met de berekende waarden ontstaan. In de tussenwervelschijf kan voor de 
hoek tussen de a en c’ het verschil tussen de extremen als volgt worden berekend: 

hoek met 
S-Vlak 

5.3 
(11.6) 
-7.5 

(11.8) 
-9.3 

1.3 
(7.1) 
2.7 

(10.1) 

(5.9) 

a, = arctan[(g-h)/c’] = 8.5’ 
ha = arctan[(g+sd,)-(h-sdd/ (c’-sd, )I = 16.7’ 
cy- = arctan[(g-sd,>-(h+sdh>/ (c’+sd, >I = 1.6’ 

hoek met hoekmet 
T-vlak F-Vlak 

46.4 -40.0 
(11.6) (15.2) 
41.3 -43.0 
(12.9) (9.6) 
76.2 7.4 

80.8 3.1 
(3.0) (6.0) 
48.3 39.9 
(5.3) (6.1) 

(5.8) (7.0) 

Dus bij een sommatie van alle deelhoeken leidt dit tot een mogelijk zeer extreem 
hoekverschil tussen de twee wervels. 
De data zijr. afkomstig vm em s?eciFieke grwp werrelkolomxxeri. Het, zijn ditAren mn 
26.8 (4.1) jaar, 174.5 (6.5) cm lang en het gewicht is 72.4 (9.8) kg. De hoogte van de 
tussenwervelschijf is afhankelijk van de leeftijd. 

B.2 
Data nodig: 

Positie van aanhechtingspunten van de ligamenten op de wervel 
Voor elk gemodelleerde ligament is nodig: 
* Positie van bovenste aanhechtingspunten ten opzichte van lokale basis (B2) op C5. 
* Positie van onderste aanhechtingspunten ten opzichte van lokale basis (B 1) op C6. 

kapselr 

kapsel1 

flavar 

flaval 

inter- 
spinalis 

Bron: Panjabi (1991b). 
& Stand basis S5 ten opzichte van S6 (-7.6’ en 2 = (O, O, 16.9) 

Positie vQii S 2 efi 5 2  t.û.v. respectievelijk S6 en S5 (vectoren &, g) 

9.2 
(2.3) 
8.7 

(1.7) 
6.5 

(1.5) 
6.5 

(1.7) 
12.3 
(2.6) 

Meetdata: Van zes cervicale wervelkolommen zijn de ligamenten opgemeten. 
In het artikel staan per wervelniveau de afmetingen gegeven van de volgende ligamenten: 
flavum m e r  en rechter), interspinalis, supraspinalis, (facet)kapsel (links en rechts), 
longitudinale anterior en posterior. Gemeten zijn de vezelrichting, lengte en 
aanhechtingspunt op de onderste wervel. In tabel B.3 staan de data uit het artikel die 
gebruikt zijn in het bewegingssegmentmodel. 

6.5 (3.6) 

4.4 (1.8) 

5.9 (0.7) 

5.0 (0.6) 

m 

ligament lengte 
I k m m  

-4.6 
(3.0) 

(5.0) 
-15.5 
(2.3) 
-15.5 
(2.2) 
-3 1 .O 
(5.6) 

-1.4 

inmm breedte I inmm 7- inmm inmm 

-2.3 

Tabel B.3: Meetgegevens uit Panjabi (I991 b). x, y, z zijn de coördinaten van het 
onderste aanhechtingspunt t.o.v. het standaardassenstelsel. De hoeken (graden) zijn 

positief als het ligament van het betregende vlak wegloopt. S = Sagittaal, T = 
Transversaal, F = Frontaal. 

Berekening 
Een van de aannames is dat het bewegingssegment symmetrisch is. Omdat de data niet 
symmetrisch zijn, moeten de data symmetrisch gemaakt worden. Behalve de 
kapselligamenten lopen alle ligamenten in het mid-sagittale vlak, dus y = O en de hoek 
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met het sagittaíe vlak is O. De waarden van ligamenten die zowel links als rechts in het 
model zitten zijn gemiddeld zodat ze symmetrisch zijn ten opzichte van het mid-sagittale 
vlak.Met behulp van de gegeven hoeken en de lengte kan de positie van het bovenste 
aanhechtingspunt geschat worden. A l s  voorbeeld zie figuur B .6. 

worden uit de hoek (a) met het transversaal 

coördinaat berekend worden zodat de positie 
vlak en de lengte L. Op deze manier kan elke 

van het bovenste aanhechtingspunt bekend is 
t.o.v. het onderstepunt.Door de coöráinaten 
van het onderxe aanhechtingspunt erbij op te Fig B.6:Illustratie voor berekening van 

bekend ten opzichte van de standaardbasis (S6). Met behulp van een eenvoudige basis 
transformatie volgen de coördinaten t.o.v. S5. Als van de verkregen coördinaten de 
vectoren b of c (de positie van het geometrisch centrum) wordt afgetrokken dan volgen 
de coördinaten t.o.v. van de lokale basissen B 1 en B2, zie tabel B.4. 

Hieruit blijkt dat de z-coördinaat berekend kan z = L s i n ( P  ) 

T-vlak 
- - _ _  

Y 

zijn de van de bovenste punten coördinaten van bovenste uiteinde 

, ex 4 
X 

ligament I x l  I y1 I z l  I x2 Iy2 122 ]lengte 
kapselLinks ] -3.01 27.41 2.7 I -8.61 26.4 1 3.21 8.95 
fiava I -15.5 1 01 2.3 I -14.51 O ]  3.7 1 6.50 
Interspinalis 1 -3 i .O I 01 -2.3 I -24.21 01 -6.9 I 12.3 

Tabel B.4: Posities van de ligamenten in lokale coördinaten. xl, y l ,  ZI is op S6 
en x2, y2,z2 is op S5 

De standaarddeviatie in de meetgegevens is erg groot. Variaties van meer dan 10' en 7 
mm komen regelmatig voor. De gebruikte wervelkolommen komen van 5 mannen en 1 
vrouw met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar (bereik 37-53), 174 cm (bereik 1,65- 1,77) 
lengte en 80 kg (bereik 75-90) lichaamsgewicht. Waarschijnlijk ligt de grote spreiding in 
de gegevens aan de niet zo eenduidige metingen die wordt veroorzaakt door de complexe 
structuur en de grote variatie van biologisch weefsel. 

Variatie 

B.3 Stgfleden van de ligamenten 
Data nodig: Quasi-statische kracht-rekrelatie van de ligamenten flava, interspinalis en 

kapselligament (links en rechts). 

Bron: Myklebust (1988), Chazal(1985), Yoganandan (1989) 

Meetdata Myklebust heeft 41 manneljjke wervelkolommen gebruikt voor het meten van de 
faalpunten. Het faalpunt is gedefinieerd als het punt waarbij de kracht op het ligament 
afneemt bij toenemende rek. 

Tabel B.5: Faalpunten (=moment van maximale belasting) van cervicale ligamenten. 
Aantal ligamenten bij Myklebust ligt tussen 2 en S per soort, bij Yoganandan is dit 54 
en bij Chazal is een long. anterior getest. Krachten (F)  zijn in N en Lengtes (,E) in mm 

met Lo is ongespannen lengte. 
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Berekening 

Ligament 

0 Long. 
Anterior 

0 Flava 

A Long. 
Posterior 

o Supra- 
spinalis 

Elk ligament is in situ getest, dit betekent dat het proefstukbestaat uit het ligament en 
twee stukken wervel waaraan het vast zit. De ligamenten zijn axiaal belast met een 
snelheid van 10 mmh. Naast een volledige trekkromme zijn van alle ligamenten de 
faalpunten gegeven inclusief de standaarddeviatie. In tabel 4 staan deze faalpunten. Enig 
vergelijkingsdata zijn aanwezig in Chazal (1985) en Yoganandan (1989). Deze zijn ook 
in de tabel vermeld 

Bepaling van gemiddelde trekkromme 
Chazal geeft van 40 ligamenten drie punten van de S-kromme, namelijk: het begin van de 
Eneairezone (A), eind van de lineaire zone (Bj eri het faalpnt (C). Om eez idee te 
h=ijgen van de geEfhûmiglìeid het Eechwisch gedr2g vm de Uga~~e~%m heb ik pmt 
A en B geschaald op de rek en kracht bij het faalpunt. Deze zijn in figuur B.7 
weergegeven. Ook is het gemiddelde van deze twee punten per soort ligament bepaald en 
deze staan in figuur B.8. 

Punten van alle S-krommen 

1 .o0 

0.80 
F 

a 

- 
Fm 
x 0.40 

0.20 

0.00 

M ml 

O 

O 
I I 

0.00 0.50 1 .o0 

dl/dlmax 

Fig B.7: Alle punten van de diverse S-krommen 

Gemiddelde S-krommen 

1 .o0 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 
0.00 0.50 1 .o0 

dl/dlmax 

Fig B.8:Gemiddelde punten per soort 

Uit deze grafieken blijkt dat de verschillende soorten ligamenten zich niet wezenlijk 
anders gedragen. De twee hissenliggende punten van de kromme kunnen geschat worden 
uit het faalpunt met de volgende formule. 

Faalpunt = (XfFf) 
Einde Neutrale zone 
Einde lineaire zone 

= (0.27 Xf, 0.15 Ff) 
= (0.78 Xf, 0.88 Ff) 

Variatie 
De variatie (90%) in de data van Myklebust (1985) is zeer groot en dit kan gedeeltelijk 
liggen aan het kleine aantal proefstukken.en de grote biologische variatie. De kadavers 
hebben een gemiddelde leeftijd van 65 jaar. Dit is aan de oude kant en Myklebust wijst 
erop dat het gedrag verandert bij toenemen van de leeftijd, (Tkaczuk (1968)). 
Yoganandan (1989) vindt een veel kleinere variatie (10%) in de metingen. Opvallend is 
het grote verschil in verplaatsing die gemeten is door Yoganandan en Myklebust enerzijds 
en Chazal anderzijds. 

B.4 Facetvlak oriëntatie en positie 
Datu nodig: Positie van facetvlakken op de onderste wervel in lokale coördinaten B 1 

Positie van facetvlakken op de bovenste wervel in lokale coördinaten B2 
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Successieve rotatiehoeken in de volgorde Ry, Rx’, Rz” (x’ is x-as na Ry) 

Preparaten aan de RL 1994 
Bron: Panjabi 1993, 

Meetdata 
De meetdata bestaat uit de hoek van het facetvlak met het transversaalvlak en het 
sagittaal vlak. In figuur B.9 staat een figuur waaruit de hoek definities volgen. De hoek 
met het transversaal vlak (parallel aan x-y-vlak) ) is positief als de z-coördinaat toeneemt 
bij een verplaatsing vanuit +x en/of +y over een vlak , die parallel is met het facetvlak, 
ricnting de z-as. Voor de hoek met het sagittad vlak geld het zelfde redefiatie. Het model 

links en rechts in de volgende berekeningen. 
gaai -dL van sjTu~ie~ie t.o.v. Ln+ -;A CI &+t ~ r l  t n o  rnm +in de data vIIyuuvIu y IlGL llllu-na&LLLad V l & L  Y U 2 I ” I I I  bIJ” U” uu*u gpmiddpld “VPT 

facet- 
gewricht 
onder C5 r 

onder C5 1 

boven C6 r 

boven C6 1 

Fig.B.9 Hoekdefinities van de facetvlaken, in de 
tekening zijn de hoeken T en S positief (-90°) 

lengte 1 breedte 

%+E- 
lla5 l 12.3 

I 1106 

Tabel 3.6: Beschikbare gegevens van de facetgewrichten tussen CS en C6. Lengtematen 
in mm en hoeken in graden, hoek T en hoek S zijn de hoeken van het facetvlak met het 

transversaal of het sagittaal vlak IFW is de laterale afstand tussen de facetvlakken, IFH 
is de superieur afstand tussen de facetvlakken van dezelfde wervel. 

Schatting Positie van facetvlakken op wervel 
De positie van de middelpunten van de facetvlakken wordt niet gegeven. Een schattuig 
van de positie (tabel B.7) is gemaakt aan de hand van een afbeelding (fig.B.lO) van een 
bewegingssegment uit Panjabi (1991) en de afstand tussen twee facetvlakken, zie tabel 
B.7. Bij het bepalen van de positie van het middelpunt van de ellipsoïde wordt er van 
uitgegaan dat de facetvlakken parallel staan en elkaar raken in de initiële toestand. 
Voor een dikte van het contactvlak van 2mm staan de posities van het middelpunt in tabel 
B.8 in lokale coördinaten. De berekening is verricht met resultaten uit deel B.l van de 
bijlage en de successieve rotatiehoeken Ry, Rx en Rz, die later aanbod komen. Als eerste 
is uit de positie van het hoogste punt van het linker facetgewricht de positie van het 
midden bepaald met gebruik van Ry en de oppervlak lengte. 
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Vervolgens is de positie van het facetgewricht op de bovenste wervel bepaald t.o.v. basis 
S6. Deze is gelijk aan de positie van de onderste en een correctie voor de dikte van de 
ellipsoides in de x en z coördinaat zodat er geen initiële penetratie is. Als laatste zijn de 
coördinaten (S6) omgezet in lokale coördinaten B1 en B2 voor respectievelijk de 
facetvlakken op de onderste en bovenste wervel. Hierbij zijn gebruikt de posities van de 
geometrisch centra, de oriëntatie- en de positieverschil van S5 met S6. 

I boven C6 1 16.9 

middel unt x 

bovenCó1 -15.66 20 -7.02 

~ ~ b ~ l  B.7:positie van de hoogstepunt van de 
facetvlakken in S6 coördinaten 

Tabel B.8: Positie van middelpunt van het 
facetvlak t.o.v. lokale basis 

X 

jïg B.IO:Positie van de facetvlakken in een 
bewegingssegment 

Berekening van de successieve rotatiehoeken voor het oriënteren van de facetvlakken 
Door de ellipsoïde, die eerst parallel ligt met het x-y vlak, achtereenvolgens te roteren om 
de y-as en x'-as wordt de juiste oriëntatie verkregen. Deze rotatie-assen zijn de 
hoofdassen van de ellipsoïde die in de begintoestand een gelijke oriëntatie hebben met de 
wervel basis. Bij deze rotatievolgorde is de rotatie Rx' gelijk aan de hoek tussen het 
facetvlak en het sagittaal vlak min 90°. Tevens is de rotatie Rz" gelijk aan nul. 
Voor het berekenen van de rotatie hoek Ry is eerst de normaalvector _n bepaald van het 
bovenste linker facetvlak van C6. Daarna is de vector s n  bepaald die parallel is aan het 
x-z-vlak en loodrecht op de normaalvector staat. De hoek tussen deze vector en het x-as 
van de lokale assenstelsel is de Ry. 
De normaalvector van het facetvlak maakt een hoek met het sagittaal vlak (om) en met 
het transversaal vlak ($tn) die 90° verdraaid is t.o.v. de hoek tussen het facetvlak en de 
twee vlakken ($s $t). Dit geeft twee VergeEjkingen voor het berekenen van de drie 
componenten van de nomaalvector. De eis dat de lengte van n = 1 maakt het stelsel- 
vergelijkingen oplosbaar. 

Hoek tussen facetvlaknomaal 0 en transversaal vlak (t) en sagittaal vlak (s): 
$tn = 90 - $t 
$sn= 90-$s 

Componenten van de normaalvector 
nz = 11(i-cos(@tn)2) 
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Berekenen vector xn in het x-z vlak en loodrecht op & met de volgende vergelijkingen: 
(inproduct) s n . Q  = O  

xny = O  
xm2 +x,2 +xny2 = 1 

Hieruit volgt 
xnz = t’(i-(i+(nz/nx)2) 
xm = -xz*nz/nx 

Uit de gevonden vectoren volgen successieve rotatiehoeken: 
De rotatie hoek Ry = arctan (x, / xm) = û.8í4rad 
De mtatie hosk Rx’ = os-9o = -.i92 rad 
De rotatie hoek Rz” = = O  

De positie van het facetgewricht is een zeer ruwe schatting van de werkelijke positie. De 
werkelijke positie zal in de x en z rkhting misschien wel 5 mm kunnen verschillen. De 
afbeelding is een tekening en dat is vaak een benadering van de werkelijkheid en dus 
onbetrouwbaar. Vervolgens is het een willekeurige cervicale wervel. Daarentegen is de y- 
coördinaat wel betrouwbaar. De gemeten facetafstand laat een variatie zien van minder 
dan een 1 mm. 
Op de Rijksuniversiteit Limburg zijn nekwervels aanwezig van een 30 jarige man. De 
posities van de facetgewrichten op C6 zijn geschat (19,9; m; 1,4), (m niet bekend). In 
vergelijking met de data uit tekening (16.9,20,4) is het aannemelijk dat in werkelijkheid 
het facetgewricht hoger en dichter bij de tussenwervelschijf ligt. 
De gemeten hoeken laten een standaarddeviatie zien van ongeveer 3O. Rekening houdend 
met de gemeten verschillen tussen links en rechts is 5 O  een redelijke grens voor de variatie 
in de facethoeken. 

Variatie 

B.5 
Data nodig 

Bepaling van de stijflieden voor het tussen wervelschijfmodel. 
Stijfheden voor stijfheidsmatrix voor zowel + als - richting 

Bron Moroney (1988) 
pintar (1986) 

Meetdata 

I I(0.37) l(0.48) 1 (0.43) I(0.48) I(0.69) I(0.39) 1 (1.14) I(i.38) I 

Tabel B.9: Dataset uit Moroney (1988). De verplaatsingen (met standaarddeviatie) van het 
geometrsich centrum als gevolg van een opgelegde belasting (F = kracht en M = moment) op een 

disksegment. X = translatie in x-richting en Rx is rotatie om x-as. Voorspanning is 74 N in +richting, 
behalve bij Fz. 
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In Moroney (1988) staan de resultaten van experimenten op een disksegment. Dit 
disksegment bestaat uit twee stukken wervel met de tussenwervelschijf er tussenin en de 
ligamenten longitudinale anterior en posterior. In tabel B.9 staan de data. Deze data zijn 
gemiddeld over alle bewegingssegmenten uit de lage cervicale wervelkolom. 
Pintar (1986) heeft tussenwervelschijven op trek belast tot breuk. Als stijfheid voor de 
tussenwervelschijf in het gebied rond C5 (C4..C7) geldt een stijfheid van 60 N/mm. 

Berekening 
Bij het model gaan we uit van symmetrie in het mid-sagittaal vlak. De data set moet 
symmetrisch worden gemaakt met respect tot dit vl&.Het ïflodel heeft s~jkeclen ri(%ig 
voor zowei trek ais dí-ciK 'beiastbig. ?dûïofiey geeft gem ïerdtater, van het gedrzg vm Ge 
tussenwervelschijf onder trekbelasting. Aangenomen is dat het gedrag bij trek en druk 
gelijk is maar tegengesteld gericht. Ook voor de andere richtingen zijn de symmetrie eisen 
verwerkt in de + en - richting, zie tabel B. 1 O. 

in mm of 

Tabel B.Iû: De data set uit Moroney (1988) uitgebreid voor alle belastingsrichtingen. 
Ook is de data set symmetrisch gemaakt t.o.v. het mid-sagittaal vlak. 

(definities als tabel B.9) 

Met behulp van flexibjliteitscoëfficiënten kunnen we voor elke belastingssituatie een 
schatting maken voor de verplaatsing. Deze flexibiliteitscoëfficiënten volgen uit tabel 
B.10 als de verplaatsing wordt gedeeld door de belasting. De verkregen waarden kunnen 
in matrix F worden gezet zodat de volgende uitdrukking ontstaat. 

X=A F met X= verplaatsingsvector (x,y,z,Rx,Ry,Rz) 
A= Flexibiliteitsmatrix, deze is aniankelijk van 

F = Belastingsvector (Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz) 
de richting van de krachten. A+ bij F+ en A- bij F- 

Maar in het model is een stijfheidsmatrix nodig die voldoet aan: 

F=B X met B = Stijfheidsmatrix is afhankelijk 
van bewegingsrichting. 
B+ bij X+ en B- bij X- 

Deze stijfheidsmatrix B is te bepalen door A te inverteren Maar als voor verschillende 
belastingsrichtingen (+ en - ) aparte waarden bekend zijn dan is B+ niet meer eenvoudig 
af te leiden uit A+.Als eerste model is er verondersteld dat de tussenwervelschijf geen 
merkbare koppeling veroorzaakt in de bewegingen, de niet-diagonaaltermen zijn dus O. 
De overgebleven diagonaaltermen kunnen eenvoudig berekend worden door de inverse te 
nemen van de diagonaal termen in A, zie tabel B.ll. 
Pintar (1986) heeft tussenwervelschijven op trek belast tot breuk. Als stijfheid voor de 
tussen wervelschijf in het gebied rond C5 (C4..C7) geld een stijfheid van 60 N/mm. Deze 
staat ook vermeld in tabel B. 1 1. 

10 



Variatie 

X 
-x 
V 

Tabel B.1 I :  Stijfieden voor de diagonaal termen in de matrix voor zowel + als - 
richtingsstifieden in Nlmm en Nmlrad. 

Disk Disksegment segement Disksegment Segment 
39.3 62 (63) 131 (157) 12-317 29-631 
33.4 50 (36) 49 (24) 13-169 15-96 
54.1 73 (62) 119 (65) 17-267 28-226 

IK (Model (Moroney (Moroney 1 Range laange I 

~ 

Rx 
Ry 
R-y 
Rz 

16.6 18.9 (10.3) 39.0 (28.1) 5.2-52.1 10.9-90.5 
13.1 12.0 (8.0) 24.6 (13.1) 2.9-44.6 5.7-47.6 
19.0 18.3 (8.6) 41.8 (25.8) 3.4-44.7 14.9-103 
21.9 24.1 (9.7) 66.5 (26.4) 13.2-53.3 36.7-116 

-2 I368 I492 (472) I1318 (1170) (57-2060 1 1 16-3924 1 

Tabel B.12: Stijfieden van disksegmenten en hele bewegingssegmenten uit de cervicale 
wervelkolom. De eenheid van de stijfieden is kNlm voor Kx,Ky,Kz en Nmlrad voor Kr. 

Tabel B.12 geeft de variatie van de stijfheden in disksegmenten en gehele 
bewegingssegmenten. De stijfheden die Moroney vermeld zijn bepaald uit de regressie 
lijnen die door de data zijn getrokken. Dit is anders dan de gebruikte stijfheden in het 
model die ook uit hetzelfde artikel komen. Uit de opgegeven range van de stijfheden blijkt 
dat de variatie zeer groot is. Vooral in de translatiestijfheden zijn er grote verschillen van 
meer dan een factor 10. 
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Bijlage C 

Routine voor tussenwervelschijfmodel. 
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SUBROUTINE IVDFOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C**** S U  B R O U T  I N E  I V D  F O R **** 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C**** User defined force model calculates forces and moments acting **** 
C**** on bodies connected by free joints, using stiffness-matrix **** 
C**** and damping-matrix data. Also it assigns a user defined static**** 
C**** load on a user defined position on the higher numbered body **** 
C**** This routine is used on two bodies which are connected by **** 
C * * * *  a free joint. Body 1 is connected to inertial space origin. ****  
C**** If the model has to be used on more bodies it has to be ****  
C**** modified. ****  
C****  **** 
C**** MADYMO 3D version 5.0 **** 
C**** **** 
C**** (c) 1993 Michiel Unger, TUE **** 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

INTEGER QNST, QIEL 
PARAMETER (QNST=250, QIEL=250) 

INTEGER NST, ST 
COMMON /CONFIl/ NST, ST(2,QNST) 

DOUBLE PRECISION TO, T, TS, TE, TSR, TRST 
COMMON /MAIN1/ TO, T, TS, TE, TSR, TRST 

INTEGER Nol, N02, N03, N04, N05, N06, N07, N08, Nog, N10, 
$ N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, 
s N21. N22. N23. N24. N25. N26. N27 
COMMON /NPNkRS/ N o l ,  N02, N03, N04, NOS, N06, N07, N08, N09, N10, 

$ N11, N12, N13, N14, N15, Nl6, N17, N18, N19, N20, 
$ N21, N22, N23, N24, N25, N26, N27 

DOUBLE PRECISION A 
INTEGER JNT, NB, NDEQ 
COMMON /SYSDAT/ A(236,0:QIEL), JNT(lO,QIEL), NB, NDEQ 

INTEGER LUNUS1 
COMMON /UNITS5/ LUNUSI 

DOUBLE PRECISION KP, KM, D11, D22, D33, D44, D55, D66, JXSEC, 

COMMON /IVDDAT/ KP(6,6), K M ( 6 , 6 ) ,  D11, D22, D33, D44, D55, D66, 
$ STATF, STATM, STATX 

$ JXSEC(î:iO), STATF(3), STATM(3), STATX(3) 

***************** 
*local variables$ 
****************A 

TDIS relative Translational DISplacement in x,y,z-direction 
ADIS relative Angular DISplacement (rotation) w.r.t. x,y,z-axes 
TDISO / ADISO TDIS and ADIS at time=O (i.e. initial conditions) 

TVEL relative Translational VELocity in x,y,z-direction 
AVEL relative Angular VELocity w.r.t. x,y,z-axes 

K11 etc. stiffness matrix coefficients (6x6) 

KP/KM stiffness data for positive and negative TDIS/ADIC respectively 
JXSEC joint cross-sectional area 

These data are placed in common block /IVDDAT/ by subroutine IVDINP 

F resultant Forces in x,y,z-direction 
M resultant Moments w.r.t. x,y,z-axes 

forces/moments are calculated, in matrix notation, as follows 

D11 etc. damping " (6x6) 

[F MI = [Kl*[TDIS ADIS] + [D]*[TVEI; AVELI 
QO, Qi, Q2, Q3 4 Euler parameters: joint dof's of FREE joint 
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C 
C 
C 
C 

C 

C 

C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 

C 
C 
C 

C 
C 
C 

C 
C 
C 

C 
C 

direction cosine matrix coefficients, describing 
the relative orientation of (joint on) body J wrt. 
(joint on) body I 

R11 etc. 

DOUBLE PRECISION K11, K51, K61, K22, K32, K42, K23, K33, K43, 
$ K24, K34, K44, K15, K55, K65, K16, K56, K66 
DOUBLE PRECISION TDIS (3), ADIS (3), TDISO (10,3), ADISO (10,3) I 

$ TVEL(3), AVEL(3), F(3), M(3), FL(3), ML(3), 
QO, Q1, Q2, Q3, Ril, R22, R33, R21, R32, R13, 
DUM, X(3), Y(3), RX, RY, RZ, TOUT, SF(3), SM(3), 

$ 
$ 
8 XC0(3), XC(3) 
INTEGER BOD, BODY, NO, N, J 
LOGICAL START 

INTEGER SYS, MODEL 
DOUBLE PRECISION PI, TINC 
PARAMETER (SYS = i, MODEL = 10, Pi = 3.14159265358979) 
PARAMETER (TINC = 0.500) 

SAVE START, ADISO, TDISO, XCO, /IVDDAT/ 

DATA START /.TRUE./ 
DATA TOUT / O . O /  

PRINT *,'entering routine' 

*******ff***f**************** 

* on first entering routine * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

initial values of relative displacements are calculated 

IF (START .EQ. .TRUE.) THEN 

PRINT *, 'calculating initial values' 

DO 200 BOD = 2,2 
J = ST(2,SYS) + BOD 
euler parameters 

QO = A(Ni7,J) 
Q1 = A(N17+1, J) 
Q2 = A(N17+2, J) 
Q3 = A(N17+3, J) 

rotation matrix elements 

R11 = QO*QO + Ql*Q1 - 1 
R22 = QO*QO + Q2*Q2 - 1 
R33 = QO*QO + Q3*Q3 - 1 

IF (R11 .GT. 1.0) RI1 = 1.0 

IF (R22 .GT. 1.0) R22 = 1.0 

IF (R33 .GT. 1.0) R33 = 1.0 
R21 = Ql*Q2 + QO"Q3 
R32 = Q2*Q3 + QO"Q1 
R13 = Q1*Q3 + QO*Q2 
rotation angles 

DUM = ASIN(R32/DSQRT(R22*R2Z+R32)) 
ADISO (BOD, 1) = DUM 

DUM = ASIN (R13/DSQRT (R33*R33+R13*R13) ) 
ADISO(BOD,2) = DUM 

DUM = ASIN(R21/DSQRT(R11*Rll+R~l*R21)) 
ADISO (BOD, 3) = DUM 

IF (R22 .LT. 0.0) ADISO(BOD,l) = PI*SIGN(l,R32) - DUM 

IF (R33 .LT. 0.0) ADISO(BOD,2) = PI*SIGN(l,R13) - DUM 

IF (R11 .LT. 0.0) ADISO(BOD,3) = PI*SIGN(l,R21) - DUM 
correction for measurement ooint 
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C 

C 

100 
C 
200 
C 

C 

C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

C 

C 
C 
C 

XCO (1) =Rll*JXSEC(8) -R21*JXSEC( 9 )  +R13*JXSEC (10) 
XCO (2) =R21* JXSEC (8) +R22*JXSEC ( 9 )  -R32*JXSEC (10) 
XCO (3) =-R13*JXSEC(B)+R32*JXSEC(g)+R33*JXSEC(lO) 

DO 100 N=1,3 

CONTINUE 
TDISO (BOD,N) = A(N17+3+N, J) 

CONTINUE 

OPEN(UNIT=LUNUSl, FILE='ROTATION', STATUS='NEW') 

START = .FALSE. 

ENDIF 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
* calculation of joint forces * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

I. relative displacements and velocity of the higher numbered 
body BOD w.r.t. the lower numbered body BOD-1 are calculated 

2. the stiffness data are determined depending on the sign of 
the relative displacement 

3. the forces are calculated, taking the proportionality of forces 
with the joint cross-sectional area JXSEC into account 

4. the forces are assigned to the lower numbered body BOD-1 
5.1 the forces are assigned to the higher numbered body w.r.t. this 

5,2 static force are assigned to the higher numbered body. 

PRINT *,'calculating joint forces at T=',T 

DO 300 BOD = 2 , 2  

body's coordinate system 

J = ST(2,SYS) + BOD 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1. calculation of relative displacement and velocity 

of (the joint on) the higher numbered body BOD with respect to 
(the same joint on) the lower numbered body BOD-1 

QO = A(N17,J) 
Ql = A(N17+1, J) 
Q2 = A(N17+2. Ji 
Q3 = A(N17+3; J) 

R11 = QO*QO + Ql*Ql - 1 
R22 = QO*QO + Q2*Q2 - 1 
R33 = QO*QO + Q3*Q3 - 1 
R21 = Qî*Q2 + QO*Q3 
R32 = Q2*Q3 + QO*Qi 
R13 = Q1*Q3 + QO*Q2 
DUM = ASIN(R32/DSQRT(R22*R22+R32*R32)) 

IF (Rîî .GT. 1.0) RI1 = 1.0 

IF (R22 .GT. 1.0) R22 = 1.0 

IF (R33 .GT. 1.0) R33 = 1.0 

ADISI1) = DUM - ADISOIBOD.1I 
IF (R22 .LT. 0.0) ADIS(i)'= PI*SIGN(l,R32) - DUM - ADISO(BOD,l) 

DUM = ASIN(R13/DSQRT(R33*R33+Rl3*Rl3)) 
ADIS(2) = DUM - ADISO(BOD,2) 

IF (R33 .LT. 0.0) ADIS(2) = PI*SIGN(l,R13) - DUM - ADISO(BOD,2) 
DUM = ASIN(R2l/DSQRT(Rll*Rll+R21*R21)) 
ADIS(3) = DUM - ADISO(BOD,3) 

IF (R11 .LT. 0.0) ADIS(3) = PI*SIGN(l,R21) - DUM - ADISO(BODt3) 
Correction for measurement position 

Page 4 a :ivd fo r .w r i - Sep 16 1994 11:28:24 

C 

400 
C 

C 

150 
C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

XC(1) = Rll*JXSEC (8 )  -R21*JXSEC ( 9 )  +R13*JXSEC (10) 
XC ( 2  ) = R2 1* JXSEC ( 8 )  +R22 * JXSEC ( 9 )  -R32 * JXSEC (10) 
XC(3) = -R13*JXSEC (8) +R32*JXSEC (9) +R33*JXSEC (10) 

DO 400 N=1,3 
TDIS(N) = A(N17+3+N,J) + XC(N) - TDISO(BOD,N) - XCO(N) 
AVEL(N) = A(NlE-l+N,J) 
TVEL (N) = A(N18+2+N, J) 

CONTINUE 

IF (BOD .EQ. 21 THEN 
IF (T .GE. TOUT) THEN 
DUM = 18O/PI 
RX = ADIS(l)*DUM 
RY = ADIS(Z)*DUM 
RZ = ADIS (3) *DUM 

WRITE(LUNUS1,lSO) 1000*Tr RX, RY, RZ 
FORMAT (4 (F15.3, 3X) ) 

TOUT = TOUT + TINC 
ENDIF 

ENDIF 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. filling stiffness-matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

with appropriate values taken from KP(6,6) or KM(6,6)  
depending on the sign of the relative displacement 

IF (TDIS(1) .GE. 0.0) THEN 
Klî = KP(l,l) 
K51 = KP(5,l) 
K61 = KP(6.1) 

ELSE 
K11 = KM(1,l) 
K51 = KM(5,l) 
K61 = KM(6,l) 

ENDIF 
IF (TDIS(2) .GE. 0.0) THEN 
K22 = KP(2,2) 
K32 = KP(3,2) 
K42 = KPí4,2) 

K22 = KM(2,2) 
K32 = KM(3,2) 
K42 = KM(4,2) 

ELSE 

ENDIF 
IF (TDIS(3) .GE. 0.0) THEN 
K23 = KP(2,3) 
K33 = KP(3,3) 
K43 = KP(4,3) 

K23 = KM(2,3) 

K43 = KMí4,3) 

ELSE 

K33 = KM(3r3) 

ENDIF 
IF (ADIS(1) .GE. 0.0) THEN 
K24 = KP(2,4) 
K34 = KP(3,4) 
K44 = KP(4,4) 

K24 = KM(2,4) 
K34 = KM(3,4l 
K44 = KM(4,4) 

ELSE 

ENDIF 
IF íADIS(2) .GE. 0.0) THEN 

7 
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ELSE 
K15 = KM(1,5) 
K55 = KM(5,5) 
K65 = KMí6.5) . .  . 

ENDIF 
IF (ADIS(3) .GE. 0.0) THEN 
K16 = K P ( 1 , 6 )  
K56 = KP(5,6) 
K66 = KP(6.6) . .  . 

ELSE 
K16 = KMí1.61 

C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 

450 
C 

C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

500 
C 
C 
C 

C 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. calculation of forces and moments 

F(1) = JXSEC(B0D) * ( Kll*TDIS(l) t K15*ADIS(2) 
$ K16*ADIS(3) t Dll*TVEL(l) 
F(2) = JXSEC(B0D) * ( K22*TDIS(2) t K23*TDIS(3) 

$ K24*ADIS(1) t D22*TVEL(2) 
F(3) = JXSEC(B0D) * ( K32*TDIS(2) t K33*TDIS(3) 

$ K34*ADIS (1) t D33*TVELí3) 
M(l) = JXSEC(B0D) * ( K42*TDIS(2) t K43*TDISi3j 

K44*ADIS(1) t D44*AVEL(1) $ 
M(2) = JXSEC(B0D) * ( K51*TDIS(1) t K55*ADIS(2) 

$ K56*ADIS(3) t D55*AVEL(2) 
M(3) = JXSEC(B0D) * ( KGl"TDIS(1) t K65*ADIS(2) 

K66*ADIS(3) t D66*AVEL(3) $ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4. assign forces to the lower numbered body BOD-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

BODY = BOD - 1 
NO = lOO*SYS t BODY 

joint coordinates wrt lower body coordinate system 

DO 450 N = 1,3 

CONTINUE 

CALL FILLFF(MODEL,NO, SYS,BODY,X(l) ,X(2) ,X(3) ,F (1) ,F(2) ,F (3) ) 
CALL FILLMM(MODEL, NO, SY S, BODY,M (1) ,M (2) , M (3) ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 1  assign forces to the higher numbered body BOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

the differences are the sign of the calculated forces (action = 

X(N) = A(N13tN-1,J) 

-reaction) and the direction with respect to the local body 
coordinate system 

BODY = BOD 
NO = 100*SYS t BODY 

DO 500 N = 1,3 
FL(N) = -F(N) 
ML(N) = -M(N) 

CONTINUE 

joint coordinates wrt higher body coordinate system 

CALL TRANS (1, SY S, BOD-1, X, SYS, BODY, Y) 

CALL TRANS (2, SYS, BOD-1, FL, SYS, BODY, F) 
CALL FILLFF (MODEL, NO, SYS, BODY, Y (1) , Y (2) , Y (3) , F (1) , F (2) , F (3) ) 
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C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

C 

550 
C 

C 
C 
C 
300 
C 
C 

CALL TRANS (2, SYS, BOD-1, ML, SYS, BODY ,M) 
CALL FILLMM (MODEL, NO, SY S, BODY, M (1) ,M (2 ) , M (3) ) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5.2 Assign static load to the higher numbered body BOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Automatic load change after 0.5s 

SF(l)=O 
SF(2)=0 
SF(3)=0 
SM(l)=O 
SM(2) =O 
SM(3) =O 
IF (T.LT.0.5) THEN 

ENDIF 
IF (T.GT.0.5 .AND. T.LT.l.O) THEN 

SF(1) = STATF(1) 

SF(1) = -STATF(l) 
END IF 
IF (T.GT.l.O .AND. T.LT.1.5) THEN 

SF(2) = STATF(2) 
ENDIF 
IF (T.GT.1.5 .AND. T.LT.2.0) THEN 

ENDIF 
IF (T.GT.2 .O .AND. T.LT.2.5) THEN 

SF(3) = STATF(3) 

SM(1) = STATM(1) 
ENDIF 
IF (T.GT.2.5 .AND. T.LT.3.0) THEN 

SM(2) = STATM(2) 
ENDIF 
IF (T.GT.3.0 .AND. T.LT.3.5) THEN 

ENDIF 
IF (T.GT.3.5) THEN 

ENDIF 

DO 550 N = 1,3 

CONTINUE 

SM(2) = -STATM(2) 

SM(3) = STATM(3) 

X(N) = STATX(N) 

CALL TRANS ( 2  I SYS, BOD-1, SF, SYS, BODY F) 
CALL FILLFF(MODEL,NO,SYS,BODY,X(l) ,X(2),X(3),F(l),F(2),F(3)) 
CALL TRANS (2, SYS, BOD-1, SM, SYS, BODY ,M) 
CALL FILLMM(MODEL,NO,SYS,BODY,M(l) ,M(2) ,M(3)) 

**repeat calculations for the next joint** 

CONTINUE 

PRINT *,'end of calculation' 
END 



Bijlage D 

Con tact -int eractierowtine 
in deze bijlage worden enkele aspecten van de contact-routine behandeld. Hieruit volgen model eisen 
waaraan moet worden voldaan om een goede werking van het facetmodel te kunnen garanderen. De 
volgende &ie aspecten komen ambod: 

* Stabiliteit van integratiemethode 
* Absorbtie botsingsenergie 
* Detectie contact 

Stabiliteit van integratiemethode 
In het facetgewrichtmodel zijn de standaard beschikbare contact-interactieroutines gebruikt. 
De routine berekent de contactkracht uit de penetratie te vermenigvuldigen met de stijfheid. 
Om een star contact te benaderen moet de stijfheid zo groot mogelijk zijn. Maar een grote 
stijfheid kan tot instabiliteit leiden. 
Bij de vierde-orde Runge-Kutta integratiemethode geldt dat deze stabiel is, als (Unger 
(1991)): 

At*w > 3  met O = dwm 
K = Maximale stijfheid van 

het systeem in N/m van 
m 
At = minimala tijdstap 

= massa van het systeem in kg 

Voor een veer-demperelement met een stijfheid van 1000000 N/m en een massa van 0.2 kg 
is een minimale tijdstap nodig van 0,0013 s. Maar de maximale stijfheid van het systeem is 
hoger. Het model bevat twee contact-interacties en daarnaast zit er ook een tussenwervel- 
schijf in het model met een maximale stijfheid van 368000 N/m. De andere elementen 
hebben een verwaarloosbare stijfheid, zodat de maximale stijfheid ongeveer 2368000 N/m 
is 

Wanneer K = 2368000 N/m 
m = 0.2 kg 
O = 3441 
At < 0,0009 s dan moet 

Dus een tijdstap van 0,0005 s zal voldoen. 



Absorbtie botsingsenergie 
Bij een botsing moet in het ongunstigste geval alle botsingsenergie worden geabsorbeerd 
door de contact-interactie. A l s  in MADYMO een contact-interactie is gedeiîneerd tussen 
twee ellipsoïdes dan zal bij een te hoge botsingsenergie (snelheid) &n ellipsoïde door de 
andere ellipsoïde heen bewegen. De maximale penetratie is gelijk aan twee maal de lengte 
van de ellipsoïde hoofdas in z-richting (de minimale dikte van de ellipsoïde). 

De botsingsenergie is Eb = 0.5 m v2 (alleen translatiesnelheid) 
De maximale absorbtieenergie E&= = 0.5 K u2 u = 2 z-hoofdas 

Berekening maximaie botsingsneïneid 

Eb =%ax 
vma2 =k/m u2 
Vmax =dum u met k = 1000000 
Vmax ~ 2 2 3 6  U u = 2 m m  

= 4,5 m/s m = 0,2 kg 

De maximale penetratie is gelijk aan de dikte van de ellips. Een dikte van 2 mm 
geeft een maximale botsingssnelheid van 4,5 m/s. dit is ruim voldoende om in quasi- 
statische simulaties te kunnen voldoen. 

Detectie contact 
Een ander probleem is de maximale verplaatsing in een tijdstap. Deze moet kleiner zijn dan 
de dikte van de ellipsoïde. Anders kan het zjjn dat het contact niet wordt geïdentificeerd. 

Berekening maximale snelheid ívmax): 

- D - Vmax At 

0.002 = v 0.0005 
V = 4 m/s 

D = Dikte ellipsoide = 2 mms 
At = 0.0005s 

Voor quasi-statische simulaties zijn geen problemen te verwachten als deze parameters 
worden gebruikt en de snelheden blijven lager dan 4 m/s. 



Bijlage E 
RIADYMO inputfiie 

Varia: Madymo Inputfile 
Unger motion segment model 
Moroney 
O. 4.0 
0 0.0005 0.001 0.001 
O. O. 5 0.01 0.1 

SYSTEM,I 
-m**--- . I , ,  . I  n n nnn ne 

C5-C6 Motion segment 
CONFIGURARTION 

-999 

GEOMETRY 

2 1  

*** Definition of joint location (base) on vertebrae *** 
0.0 0.0 0.0 -7.97E-03 0.0 0.0 BODY46 
-.07E-03 0.0 8.95E-03 -7.97E-O3 0.0 0.0 BODY-C5 
-999 
INERTIA 
0.226 2.OE-04 5.3E-04 7.OE-04 
0.269 6.OE-04 4.8E-04 10.OE-04 
-999 
JOINTS 
1 BRAC 
2 FREE 
-999 

JrMr Definition of facet-surfaces and vertebrae body *** 
ELLIPSOID 
1 8.OE-03 10.OE-03 6.OE-03 0.0 0.0 0.0 2 O O O BODY-C6 
1 5.5E-03 5.6E-03 1.OE-03 -15.66E-03 -20.OE-03 7.02E-03 4 O O O FAC-CóR 
1 5.5E-03 5.6E-03 1 .OE-O3 -15.66E-03 20.OE-03 7.02E-03 4 O O O FAC-C6L 
2 8.OE-03 10.OE-03 6.OE-03 0.0 0.0 0.0 2 O O O BODY-CS 
2 5.6E-03 FAC-C5R 
2 5.6E-03 5.9E-03 1.OE-03 -17.41E-03 20.OE-03 -7.25E-03 4 O O O FAC-C5L 
-999 
ORIENTATION 
2 99 1 2 -.814 1 0.192 1 0.0 
3 99 ‘l 2 -.814 1 -.I92 1 0.0 
5 99 1 2 -.681 1 0.192 1 0.0 
6 99 1 2 -.681 1 -.I92 1 0.0 
-999 
INITIAL CONDITIONS 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

JOINT DOF 
2 FREE -.9978 0.0 0.0663 0.0 -.80E-03 0.0 9.01E-03 O O O 0 0 0 
-999 

5.9E-03 1.OE-03 -17.41E-03 -20.OE-03 -7.25E-03 4 O O O 

JrMr Position of 62 in coordinates of BT *** 

END SYSTEM 
3.kk Force elements ***************WJr********WM*m 

FORCE NODELS 
ACCELERATION FIELDS 
0 0 0 0 1  
-999 
FUNCTIONS 



2 
0.0 0.0 5.0 0.0 
-999 

CONTACT INTERACTIONS 
ELLIPSOID-ELLIPSOID 

JnMc Facet-surfaces contact interaction*Jrk 

1 2 1 5  4 1 1 0  o 2  0 1 0  
1 3 1 6  4 1 1 0  O 2  0 1 0  

-999 
FUNCTIONS 

2 
0.0 0.0 ?.O ?00z)000.z) 
2 
0.0 0.0 1.0 0.0 

-999 
END CONTACT INTERACTIONS 

*** Defenition o f  Ligaments, no pretension srk* 
KELVIN ELEMENTS 

1 1 -10.97E-03 -27.35E-03 6.86E-03 1 2 -16.56E-03 -26.35E-03 -2.63E-03 3 3 O 
O 6 O O LIG-KAP-R 

1 1 -10.97E-03 27.35E-03 6.86E-03 1 2 -16.56E-03 26.35E-O3 -2.63E-03 3 3 
O O 6 O O LIG-KAP-L 

I 1 -23.47E-03 8.8 6.46E-O3 1 2 -22.51E-83 0.û -2.06E-03 4 4 O O 6 O 
O LIG-FLAVA 

1 1 -38.97E-03 0.0 -8.14E-03 1 2 -32.20E-03 0.0 -12.66E-03 5 5 O O 6 O 
O LIG-INTER 

-999 
JnMc Stifness of ligaments (linear interpolation) JnMc 

FUNCTIONS 
3 
-1.0 
3 
-1.0 0.0 0.0 0.0 0.41 85 
3 
-1.0 0.0 0.0 0.0 0.96 144 
3 
-1.0 0.0 0.0 0.0 1.23 89 
3 
-1.8 0.0 0.0 0.0 0.45 33 
2 '  
-10.0 o 10.0 o 
-999 

0.0 0.0 0.0 0.43 89 

END FORCE MODELS 
*****.k***Mr*JrkJnHrk**-**- 

OUTPUT CONTROL PARAMETERS 
O O 0.050 1 0.500 

RELDIS 

-999 
'1 2 O O O 1 1 -8.7E-04 O 1.796E-02 1 d i s 4 2  



FORCES 
2 1 1  
2 2 1  
3 1 1  
3 2 1  
3 3 1  
3 4 1  

-999 
END OUTPUT CONTROL -- m=*- 
* User input: KP(6,6); KNC6,6); D11, D22, D33, D44, D55, D66; * 
* JYSFC!2,?Q); S?A?X!3); STBTFC3); STBTM!3) * 

USER INPUT 
39.3Ei-03 O O O O O 
O 54.1E+03 O O O O 
O O 60.OEt03 O O O 
O O O 16.6 O O 
O O O O 13.1 O 
O O O O O 21.9 
33.4Et03 O O O O O 
O 54.1E+03 O O O O 
O O 368E+03 O O O 
O O O 16.6 O O 
Q Q Q O 19.0 Q 
O O O O O 21.9 
300 300 300 1.0 1.0 1.0 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
0.0 0.0 -7.9E-03 
20.0 -20.0 -20.Q 
1.8 1.8 1.8 

END INPUT 



Bijlage F 

Resultaten 
Deze bijlage bevat de resultaten van de simulaties en de meetdata. Als eerste zijn de 
resultaten van de validatiestudie weergegeven in grafieken. Daarna staan alle resultaten van 
de variatiestudie met grafieken weergegeven. In alle grafieken is ook ket gemiddelde en de 
standaarddeviatie van de meetdata gegeven. Alleen in grafieken die behoren bij de 
variatiestudie is de weergegeven meetdata symmetrisch gemaakt ten opzichte van het mid- 
sagittaal vlak. 
Na be grafieken staan tabe!!en met de resultaten die verkregen zjjn met aiie parameters in 
hun referentie waarde (normaal). Vervolgens staan diverse tabellen met alle resultaten van 
simulaties die zijn verricht met een model waarvan een component is weggelaten. 
De richtingen in de grafieken en tabellen zijn gebaseerd op de het standaardassenstelse! van 
de onderste wervel. 

Bij de testen die gebaseerd zijn op Moroney (1988) hebben het werkpunt van de belasting op 
het centrum van de tussenwervelschijf. Ç=20 N en M = 1,8 Nm 
Bij de testen die gebaseerd zijn op Panjabie (1986) hebben het werkpunt van de belasting op 
het geometrsich centrum van de bovenste wervel Ç = 50 N. 

In de grafieken zijn aftstanden in mm en hoeken in graden weergegeven. In de tabellen zijn 
de verplaatsingen in rn gegeven 

F.l .1 Referentie data van Model en meetdata van Moroney (1 988) 

De vierkantjes geven de verplaatsingen aan van de bovenste wervel in het model. Het kruis 
in de x-z-vlak en het y-z-vlak geeft de meetdata weer met de standaarddeviatie. Hoe groter 
het kruis hoe groter de variatie. Bij de rotaies is ook de standaarddeviatie en het gemiddelde 
aangegeven van de meetdata. 
De meetdata is niet symmetrisch ten opzichte van het mid-sagittaal vlak, maar de model 
resultaten zijn dit wel. 

en Panjabi (19869. 

Beweging in x-z vlak 
FX 

Beweging in y-z vlak Rotaties 1 =Rx, 2= Ry, 3=Rz 

-0.1o.i. 
0.00 0.10 0.20 0.30 -0.10 0.00 o. 10 1 2 3  

-çx 

0.05 -:. 0.05 0.40 
0.20 

-0.05 -i- -0.05 -0.20 
-0.10 .i. -0.10 ... -0.40 

-1.00 -0.50 0.00 -0.20 0.00 0.20 0.40 1 2 3  



-FY 
0.10 0.10 
0.00 i .......... ........ i 0.00 ;= .......... 

-0.10 -0.10 

-0.20 ... -0.20 ... 
-0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 -0.40 -0.20 0,OO 0.20 

-Fz 
0.00 i- ............. i ............... ?----.- ......... 

-0.05 -0.05 

-0.10 -!l.IC 
-0.15 ... -0.15 ... 

0.00 : .............. ~ ............... 5 .............. : 

-0.20 -0.10 0.00 0.10 -0.10 0.00 0.10 0.20 

Mx 
0.60 ... 

0.20 
0.00 :a ......... ............. : 

-0.20 ... 
-0.50 0.00 0.50 1.00 

MY 
OSO.,. 

-1.50.:. 
0.00 1.00 2.00 3.00 

0.60 ... 

0.40 

0.00 ...................... 
-0.20 ... 

-1.00 -0.50 0.00 

0.50 
0.00 .............. ; ............. .............. , 

-0.50 -1.00 +: ... 

-1.50 .~. 

-1.00 -0.50 0.00 0.50 

-MY 
0.50 -y 0.50 

0.00 i ___, .............. ........... 

-0.50 I -i- -0.50 

-1.00 -1- -1.00 -1. 

-3.00 -2.00 -1.00 0.00 -0.50 0.00 0.50 

Mz 
0.10 0.10 
0.00 : .............. ; ........ 

-0.10 

-0.20 ... -0.20 .i. 

Simulaties gebaseerd op Panjabi (1 986). 
Fx 

-1.00 -0.50 0.00 0.50 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 

1.50 -;- 1.50 

1.00 
0.50 .*. 

o.ooi  ............. 

1.00 -i- 
0.50 - i -  

.: .............. + .............. 4 

-1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 1.00 2.00 3.00 

0.40 
0.20 
0.00 

-0.20 
-0.40 
-0.60 

1 2 3  

1 2 3  

10.00 T 

5.00 
0.00 
-5.00 

1 2 3  

8.00 
6.00 
4.00 
2.00 
0.00 

-2.00 
1 2 3  

2.00 
0.00 

-2.00 
-4.00 
-6.00 

1 2 3  

4.00 
2.001 
0.00 

-2.00 
-4.00 

1 2 3  

10.00 
5.00 
0.00 
-5.00 

1 2 3  



-FX 

, 0.00: .............. i ............ ......._.__._, : 0.00 

-2.00 

-4.00 

-i- -0.20 
-j. -0.40 
-i- -0.60 ... 
-i- -0.80 I .i. -6.00 

0.00 i ................ I..i ...................... i. ' 1  
1 2 3  - 1 .o0 0.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 

f -0.20 
-0.40 
-0.60 
-0.80 

-2.00 

FY 
0.30-i- 0.30 .i 
0.20.;- i +  0.20.;- 

0.40-j- j o,2o 

G.1G.i. 0.10 -i- 

-0.1o.i. -0.10 .i. 
1 2 3  

: 0.00.; ................... ........... ;... ............ i ............... . 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.00 1.00 2.00 

-FY 

-:- 3.00 
I 2.00 
j 1.00 

0.20.: 

j 0.00 
0.00 .;a ........... i ..._........... : .........______ : 

-0.2o.i. -0.20 .i. -1.00 

-t. 4- 0.40 

, 0.00: ...................... :e ......_.___________ i. 

0.00 1 2 3  0.00 0.10 0.20 0.30 -2.00 -1.00 

Fz 

1.50 ... 4.00 
1.00 + ;:;; 

-2.00 0.50 

0.00 -~-----.--.------------t----------------.....~ 0.00 :.............I...............:..............: -4.00 
0.00 0.50 1.00 -0.20 0.00 0.20 0.40 

-Fz 

2.00 0.00 

- 1 .o0 

-0.50 

0.00 i ________.............. : ...___._________._.... ~. 

-i- -0.50 -t -  

.I 
R 0.00 

! -2.00 

.i. -4.00 
0.00 1 2 3  

+ i  -i- -1.00 + 
-1.00 -0.50 0.00 -0.40 -0.20 

F.2.1 Resultaten van facetpositievariatie en Moroney (1 988) 

nr.. 
I + = normaal 
23 ruitje = y - I  mm 
24 driehoekje = y +I mm 
25 rondje = z + 2 m m  
26 vierkantje = x + 2 m m  

Beweging in x-z vlak 
Fx 

Beweging in y-z vlak Rotaties l=Rx, 2= Ry, 3=Rz 

0.10 .;- 

0.05 -i- caiep 
I 

I -0.05 -i- 
-0.10 .i. 

0.00 0.10 0.20 0.30 



-Fx 

0.05 - 0.04 

0.02 :ui 
0.00 i .................................................. 

-0.02 

-0.04 -,- 

-0.06 ... 
- 1 .o0 -0.50 0.00 

0.10 
0.05 

0.00 i ........... i ......... rp .......... i ........... ; 
1. 1. -0.05 

-0.10 
-0.15 ... 

-0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 

-Fz 

0.00 i- .............. i ............... i ................ i 
-0.02 ... 
-0.04 
-0.06 
-0.08 
-0.10 ... 
-0.12 ... 

~ 

-0.20 -0.10 0.00 0.10 

Mx 

0.60 

0.20 

0.00 :..Q .......... ................ ! 

-0.20 ... 
-0.50 0.00 0.50 1.00 

0.50 -:- 

0.00 .i ................ L ............................... ; 

-0.50 - f -  

- - i . O O - ~ -  1.50 .i. !i + 
0.00 1.00 2.00 3.00 

-MY 
0.60 ... 

ti 

0.00 i ................ ................ i. 
-0.20 
-0.40 
-0.60 -1. 

-3.00 -2.00 -1.00 0.00 

0.00 f.0 ........... : 

-0.05 

-0.10 
-0.15 _._ 

-0.40 -0.20 5.00 0.20 

0.60 ... 

0.00 >........................I ................ 

... 
0.00 

-0.20 
-1.00 -0.50 

-0.15 
-0.20 
-0.25 
-0.30 I E  1 2 3 

-0.10 ::::i-D-i-O+ 
-0.20 

-0.30 1 
1 2 3 

2.00 
0.00 

-4.00 

? i  I '  
-2.00 a 

1 2 3 

8.00 

0.00 io---++-o--i 
1 2 3 

-1.00 
-2.00 
-3.00 
-4.00 
-5.00 
-6.00 

3 

f 
I 2 



Mz 

0.10 
0.05 
0.00 ........ 

-0.05 
-0.10 
-0.15 
-0.20 

-1.00 -0.50 0.00 0.50 

o. 10 

0.00 i 
-0.05 
-0.10 
-0.15 
-0.20 ... 

-0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 

5 

8- 
-1.00 
-2.00 
-3.00 

1 2 3 

1.2.2 Resültate:: va:: facetpositiedariatie eii Paiijabi (! 986; 

a- = normaal 
ruitje = y - I m m  
driehoekje = y + 1 mm 
rondje = z + 2 m m  
vierkantje = x + 2 m m  

Beweging in x-z vlak 
Fx 

0.00 - i  .......... .Q .< ................. ; 

1.20 -;. 
1.00 -i. 
0.80 - f -  

0.20 j. 
i 

t 
................ 

0.60 -1- 
0.40 -i. 

0.00 

-Fx 

0.00 i ........ 

-0.20 

-0.40 - 

-0.60 

-0.80 
-2.00 

FY 
0.40 .r 
0.30 -1- 
0.20 -i- 
0 . 1 0 . ~ .  

1.00 2.00 3.00 

....... ~ . . , ~  ........................ :. 

-1.00 0.00 

I 
0.00 .io ............ :................i ................ : 

-0.10 .i. 
- 0.00 0.10 0.20 0.30 

Fz 

0.00 ........................... ;... ....................... 

0.00 0.50 1.00 

Beweging in y-z vlak Rotaties I=Rx, 2= Ry, 3=Rz 

8.00 

,,o? t 

-1.00 
-2.00 
-3.00 
-4.00 
-5.00 

1 2 3 

0.40 .!- 2.00 

0.20 -t. 
0.10 -;- 
0.00 .i 

D 
1 
0 I . I  

-1.00 
..................... ........................ t o i -2.00 

-3.00 
0.00 : 1.00 + '  2.00 1 2 3 

0.30 - i -  

-0.10 .i. 



-FZ 

0.00 ......................... i ....................... i 

0 :  -0.20 ... 

-0.40 
-0.60 
-0.80 
-1.00 

... 
-.- 
.i. 

... 
-1.00 + !  -0.50 0.00 

F.3.1 Resultaten van Facethoekvariatie, Moroney 
nr. 
a + = normaal 

19 driehoekje = Ry+ 5' 
20 vierkantje = b - 5 0  
21 rondje = R x + 5 '  

18 ruitje = R y - 5 '  

Beweging in x-z vlak 
Fx 

0.10 -:. 

0.U5 -i- I 
0.00 .I ................ : ............... : ................ : 

-0.05 -i- :+ 
-0.10 .i. 

0.00 0.10 0.20 0.30 

-Fx 

-.. 
... 

0.00 i ................................................ i .  

0.04 

0.02 

8 -.. 
-I 

... 
-1.00 -0.50 : t ~  0.00 

-0.02 

-0.04 

-0.06 

Beweging in y-z vlak 

-FY 

0.05 

0.10 
0.05 
0.00 i ........... ........... L ........... ; 0.00 ;@ .......... : 
I. 

-0.05 I; -0.10 
-0.05 

I j  
-0.10 
-0.15 ... -0.15 ... 

-0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 -0.40 -0.20 0.00 0.20 

R+R+R* , 
-1.00 

-2.00 
-2.50 
-3.00 

1 2 3 

Rotaties I=&, 2= Wy, 3=Rz 

0.30 o.4o T 

-0.1 ;i;;IRL o R+ 

I 2 3 -""1.-- 0.10 

-0.20 
-0.30 
-0.40 

0 

1 2 3 

0.40 

-0.20 

-0.60 
a 2 3 

i 



-Fz 

0.00 ................ i ............... i ................ : 

-0.02 ... 

-0.08 
-0.10 ... 
-0.12 ... 

-0.20 -0.10 0.00 0.10 

-0.10 ::""rtbR- 
-0.20 

-0.30 1 
1 2 3 

0.60 0.60 8.00 
0.40 I I 0.40 :i ~ 

... - 4 .  2.00 0.20 0.20 
0.00 

-2.00 
-0.20 ... -0.20 ... -4.00 

i I ......... ? I  0.00 & 4 ..............<................: 0.00 i ...................................... P.%O.Ol. 

-0.50 0.00 0.50 1.00 -1.00 -0.50 0.00 1 2 3 

0.50 -! 

0.00 .I ................ ............... 

-0.50 -i- 

-1.oo.i. 
-1.50 .i. 

0.00 1.00 2.00 3.00 

-MY 
0.60 ... 

0.40 

-0.20 
-0.40 
-0.60 ... 

-3.00 -2.00 -1.00 0.00 

0.10 
0.05 
0.00 ....... 

-0.05 
-0.10 
-0.15 
-0.20 

-1.00 

8.00 T 

i- 
4.00 

R-R- 

-3.00 
-4.00 
-5.00 
-6.00 

I 2 3 

0.10 

0.00 .......... ........... ........... 
1.00 
0.00 

... -0.15 -2.00 
_'_ -0.20 ... 

-0.05 

-0.10 -1.00 

-0.50 0.00 0.50 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 1 2 3 

F.3.2 Resultaten van facethoekvariatie en Panjabi (1 986). 

1 = normaal 
18 ruitje =Ry-50 
19 driehoekje = Ry +50 
20 vierkantje G k - 5 0  
21 rondje = k * 5 *  

, 



Beweging in x-z vlak 
Fx 

Beweging in y-z vlak Rotaties l=k, 2= Ry, 3=Rz 

1.20 -;. 
1.00 - i -  
0.80 - i .  

0.20 -i. 
0.00 .i .......... 

0.60 -!- 
0.40 - i -  

................ > ................. 
0.00 1.00 2.00 3.00 

F-x 
0.00 ................. ................. 

I 
- 1 .o0 

c -0.20 

-0.40 

-0.60 

-0.80 
-2.00 

......... 

... 

... 

... 

... 
0.00 

- 1 .o0 
-2.00 
-3.00 
-4.00 
-5.00 

1 2 3 

FY 
... 0.40 -;. 2.00 + - : : E : / + ; n l  

0.40 

0.30 -1- I 0.30 .i. 
0.20 -i- Û . 2 G  -i- 
0.10 -4. 0.10 - i -  

t 0.00 i ............................... i ........... i 0.00 .I ..................... Q ........................ 4 

-0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.00 1.00 2.00 1 2 3 

-2.00 
-0.10 ... -0.10 L. -3.00 

Fz 

0.50 ... 8 

0.00 .i ......................... ........................... 

0.00 0.50 1.00 

F-z 

0.00 .................................................... 
-0.20 ... 
-0.40 ... 

-0.60 
-0.80 
- 1 .O0 

-.. 
-i' 

... 
-1.00 + !  -0.50 0.00 

l . O O  T 

-3.00 1 ! 
1 2 3 

F.3.1 Resultaten van ligamentstijfheidvariatie en Moroney (1988) 
nr. 
1 -b = normaal 
23 ruitje = 58% 
24 driehoekje = 200% 
25 rondje = Chazal 



0.50 

0.00 

-1.50 .i. 
0.00 1.00 2.00 3.00 

-0.60 

-0.80 

8.00 - 

... 

0.60 ... 

0.40 

0.00 ............... 
-0.20 
-0.40 
-0.60 ... 

-3.00 -2.00 -1.00 0.00 

b P 
4.00 

A 
2.00 6.001 

I 

0.00 L0-R- 
a 2 3 

; E--+ 
-1.00 
-2.00 

-5.00 
-6.00 

i 2 3 

Mz 

0.10 
0.05 , 

0.00 ! ............... j ............. & ............... : 0.00 ! ........... ........... 

-0.10 -:- -1.00 

1.00 
0.00 b- -0.05 -0.05 

-0.10 
-0.15 
-0.20 _._ -0.20 ... 

-0.15 ... -2.00 
-3.00 

-1.00 -0.50 0.00 0.50 -0.50 0.00 0.50 11.00 1.50 I 2 3 

F.4.2 Resultaten van ligamentstijfheid variatie en Panjabi (1986) 

nr. 
I + = normaal 
23 ruitje = 50% 
24 driehoekje = 200% 
25 rondje = Chazaì 

Beweging in x-z vlak 
FX 

1.20 -;. 
1.00 .i- 
0.80 - f .  
0.60 -t. 
0.40 - i -  I 
0.20 - f .  
0.00 -1 ........a te, .................................. < 

0.00 1.00 2.00 3.00 

-Fx 

Beweging in y-z vlak Rotaties l=Rx, 2= Ry, 3=Rz 

-1.00 
-2.00 
-3.00 
-4.00 

-5.00 

a 2 3 



... 0.40 

0.30 -1- I ;:))pk g ,  

0.40 

0.30 -1. 1 
0.20 - f -  B i  

0.00.; ..................... Qa ..................... 4 

0.20 - j .  

0.10 - f .  0.10.;- -1.00 
0.00 ; ........ dm ....... ........... ............ t -2.00 
-0.10 -1. -0.10 .i. -3.00 

1.00 2.00 1 2 3 -0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.00 

Fz 

1.50 

1.00 -;- -t 
0.50 -e o(# 

0.00 .i ......................... 3 .......................... 

0.00 0.50 1.00 

-FZ 

0.00 ......................... i ........................ :. 

0 :  -0.20 ... 

-0.40 

-0.80 
-1.00 _.. 

-1.00 -0.50 0.00 

inl } 
1 .o0 

-1 o.oo .o0 RT- 
i 2 3 

R+R+Lt+ 

-1.50 
-2.00 
-2.50 
-3.00 

I 2 3 

F.5.1 Resultaten van variatie van tussenwervelschijfstijfheid en Moroney 
(1 988) 
nr. 
1 + = normaal 
12 ruitje = Kx, Ky, Kz slap 
13 driehoekje = Kx, Ky, Kz stijf 
14 rondje = Krx, Kry, Krz slap 
15 vierkantje = Krx, Kry, Krz stijf 

Beweging in x-z vlak 
FX 

0.25 -:- 

O. 15 - f -  

0.05 -t. 

0.20 -i. O 

0.10 - i -  
0.00 .i : ............. +? L...... .......... i ........... 

-0.05 -i- 
-0.10 .i. 

0.00 0.20 0.40 

...... 

0.60 

Beweging in y-z vlak Rotaties I=Rx, 2= Ry, 3=Rz 



-Fx 

0.00 ....................-is 
V 
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-0.40 t; 
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0.00 !................i ............... i ................ : 

-0.10 + 
-0.20 ... 

-0.30 o .+. 

-0.40 ... 
-0.20 -0.10 0.00 0.10 

-0.iO 
-0.20 
-0.30 

1 2 3 

Mx 

0.60 0.60 8.00 

0.40 

0.20 0.20 2.00 
0.00 

.......... .... 0.00 i ........................ ......... 
-2.00 B 

0.00 

... _._ -4.00 o -0.20 -0.20 
-1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 

0.50 .r 

............. 

~ 1.50 .!. 
0.00 1.00 2.00 3.00 

-MY 
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... 0.50 o +  
0.00 ................ A .............. ............... 1. 

-0.50 ... 
-1.00 ... 

1 I 

-3.00 -2.00 -1.00 0.00 

-1.00 -0.50 0.00 1 2 3 

-2.00 -1:: :p-- 
-6.00 O 

-8.00 
a 2 3 
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F.7.1 Referentie-dataset gebaseerd op Moroney (1 988) 
Simulaties gebaseerd op Moroney testen 
500 = Fx 2500 = M x  
1000 = -Fx 3000 = My 
1500 = Fy 3500 = -My 
2000 = -Fz 4000 = Ma 
nr. 
1 REFMOR Verplaatsing x-richting y-richting z-richting 

0 . 0 0 0 0 E + 0 0  0 . 0 0 0 0 E + 0 0  0 .00003+00  0 .00003+00  0 .00003+00 
500.0 0.27393-03 0.26443-03 -0.17013-14 0.71593-04 
1000. 0.43623-03 -0.43603-03 0.50463-21 -0.14383-04 
1500. 0.36253-03 -0.37733-05 -0.36253-03 -0.26773-06 
2000. 0.54353-04 -0.52473-12 0.1023E-11 -0.54353-04 
2500. 0.39203-03 -0.37143-03 -0.î162E-03 0.47263-04 
3000. 0.33133-03 0.30853-03 -0.52813-09 -0.12063-03 
3500. 0.11233-02 -0.10103-02 0.70333-11 0.49173-03 
4000. 0.10603-03 -0.10213-03 -0.52633-05 0.27973-04 

Rotatie Rx RY Rz 
0.000 0.000 0.000 0.000 

500.000 0.000 0.276 0.000 
1000.250 0.000 -0.279 0.000 
1500.250 0.063 0.002 -0.036 
2000.250 0.000 0.021 0.000 
2500.000 3.107 0.563 -1.777 
3000.000 0.000 4.208 0.000 
3500.000 0.000 -3.289 0.000 
4000.000 -1.674 0.015 3.219 

F.7.2 Referentie-dataset gebaseerd op Panjabi (1 986) 

Simulaties gebaseerd op Panjabi testen 
500 = Fz 2500 = Fz 
1000 = -Fx 3000 = -Fz 
1500 = Fy 

0.00003+00 0 .0000E+00 0 .0000E+00 0 .00003+00  0 .00003+00 
500.0 0.77233-03 0.77123-03 -0.1152E-10 0.41773-04 
1000. 0.11783-02 -0.11783-02 -0.24763-18 -0.24003-04 
1500. 0.91803-03 0.14823-04 0.91793-03 -0.50353-05 
2000. 0.91803-03 0.14823-04 -0.91793-03 -0.50353-05 
2500. 0.62753-03 0.87203-04 -0.33593-10 0.62143-03 
3000. 0.14343-03 -0.58633-04 -0.90313-14 -0.13083-03 

0.000 0.000 0.000 0.000 
500.000 0.000 1.601 0.000 
1000.250 0.000 -1.712 0.000 
1500.250 -0.920 -0.025 0.347 
2000.250 0.920 -0.025 -0.347 
2500.000 0.000 -0.588 0.000 
3000.000 0. O00 -0.027 O. O00 

F.8.1 Simulaties gebaseerd op de experimenten van Moroney met een gedeeltelijk model. 

500 = Fx 2500 = M x  
1000 = -Fx 3000 = My 

2000 = -Fz 4000 = Mz 
1500 = -Fy 3500 = -My 



nr. Verp laa t s ing  x - r i ch t ing  y - r i ch t ing  z - r i ch t ing  
2 Geen face tv lakken  

0.00003+00 0.00003+00 0.00003+00 0 .00003+00  0.00003+00 
500 .0  0.47893-03 0.47873-03 0 . 0 0 0 0 E + 0 0  0.11173-04 
1000.  0.44593-03 0.44543-03 0.24573-23 0.20803-04 
1500.  0.36863-03 0.74033-05 0.36853-03 0.81483-05 
2000. 0,61663-04 0.11753-12 0.79093-12 0.61663-04 
2500. 0.28123-03 0.27503-03 0.21403-04 0.54633-04 
3000. 0.32943-03 0.30433-03 0.63403-09 0.12603-03 
3500. 0.73103-05 0.59703-10 0.50023-15 0.73103-05 
4000. 0.26123-03 0.25113-03 0.63223-04 0.34153-04 

R o t a t i e s  
o .  o00  

500.000 
1000.250 
1500.250 
2000.250 
2500.000 
3000.000 
3500.000 
4000.000 

Rx RY 
o.o!?o 9.000 
0.000 0 .096 
0.000 0.340 
0.056 0.082 
0.000 0.055 
4.629 0.735 
0.000 4.166 
0 .000  5.497 
0 .774 0.507 

Rz i n  graden 
o.  oog 
o. O00 
o. O00 
0.037 
0.000 
O .  840 
o .  O00 
o. O00 
3.805 

3 Geen f ace tkapse l  
0.00003+00 O.OOOOE+OO 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 
500.0 0.23543-03 0.23133-03 0.92833-14 0-43513-04 
1000.  0.59883-03 0.59883-03 0.11423-21 0.73103-05 
1500.  0.36193-03 0.50083-04 0.35843-03 0.34513-05 
2000. 0.75383-04 0.48713-04 0.23323-10 0.57533-04 
2500. 0.83563-03 0.78463-03 0.19143-03 0.21453-03 
3000. 0.14283-03 0.11843-03 0.33113-09 0.79763-04 
3500. 0.12293-02 0.11263-02 0.20573-11 0.49343-03 
4000. 0.42373-03 0.40993-03 0.75493-04 0.76193-04 

0.000 
500.000 

1000.250 
1500.250 
2000.250 
2500.000 
3000.000 
3500.000 
4000.000 

o. O00 
o. O00 
o .  O00 
o .  1 9 1  
o .  O00 
4 .238 
o. O01 
o. O00 

0.989 

0.000 0.000 
0.419 0.000 
0 .146 0.000. 
0.025 0.043 
0.052 0.000 
1.225 1.030 
4.856 0.000 
3 . 2 6 1  0.000 

0.292 4.057 

4 Geen p o s t e r i o r  l igamenten 
0 .00003+00  0 .00003+00  0 .00003+00 0.00003+00 0.00003+00 
500.0 0.33723-03 0.33073-03 0.27173-14 0.65713-04 
1000. 0.44593-03 0.44543-03 0.28013-21 0.20803-04 
1500.  0.34443-03 0.50653-04 0.34073-03 0.35603-05 
2000. 0.75013-04 0.48023-04 0.56333-10 0.57623-04 
2500. 0.35733-03 0.32263-03 0.14993-03 0.33743-04 
3000. 0.59273-03 0.58543-03 0.38213-09 0.92853-04 
3500. 0.11843-02 0.10853-02 0 .25763-11 0.47403-03 
4000. 0 -28913-04  0.12953-04 0.25843-04 0.40263-06 



o. O00 
500.000 
1000.250 
1500.250 
2000.250 
2500.000 
3000.000 
3500.000 
4000.000 

0 . 0 0 0  0.000 0.000 
0.000 0.588 0.000 
0.000 0.340 0.000 
0.140 0.081 0.027 
0.000 0.053 0.000 
3.040 1.008 1.683 
0.000 6.064 0.000 
0.000 3.153 0.000 
1.629 0.233 3.354 

5 G e e n  K x ,  K y  
0 . 0 0 0 0 E + 0 0  0 .00003+00  0 . 0 0 0 0 3 + 0 0  0 .00003+00 0 .00003+00  
500. O 
1000 
1500. 
2000. 
2500. 
3000. 
3500. 
4000. 

o. O00 
500.000 
1000.250 
1500.250 
2000.250 
2500.000 
3000.000 
3500.000 
4000.000 

O. 45363-03 
0.138OE-O2 
0.29253-02 
0.12283-03 
0.18053-02 
O. 10093-02 
0.23593-02 
0.25163-03 

0 . 0 0 0  
o. O00 
o. O00 
O. 683 
O. 003 
3.507 
o - O00 
0.000 
1.567 

0.43963-03 
O. 13793-02 
0.78353-03 
0.10613-03 
0.48183-03 
O. 10033-02 
O. 23593-02 
0.98173-04 

0.000 0.000 
0.702 0.000 
0.820 0.000 
0.032 0.318 
0.056 0.001 
0.006 1.690 
4.326 0.002 
4.997 0.000 
0.062 3.302 

0.26383-13 
O 30263-15 
0.28183-02 
0.31583-05 
0.17373-02 
O. 43923-05 
0.29623-09 
0.23143-03 

0.11193-03 
0.52283-04 
0.22213-04 
O e 61753-04 
O. 26223-04 
0.11093-03 
0.19753-06 
0.10813-04 

6 G e e n  K r x ,  K r y ,  K r z  
0.00003+00 0 .00003+00  0 . 0 0 0 0 3 + 0 0  0 .00003+00  0 .00003+00  
500.0 0.31283-03 0.31273-03 0.33423-13 0.48953-05 
1000. 0.63453-03 0.63453-03 0.10243-11 0.44913-05 
1500. 0.36153-03 0.29273-04 0.36033-03 0.53433-05 
2000. 0.64393-04 0.19033-04 0.12733-04 0.60183-04 
2500. 0.85423-03 0.55043-03 0.65103-03 0.54263-04 
3000. 0.61663-03 0.56013-03 0.18233-04 0.25723-03 
3500. 0.28103-02 0.26053-02 0.50943-05 0.10533-02 
4000. 0.61293-03 0.31643-03 0.52493-03 0.82213-05 

0.000 0 . 0 0 0  0.000 0.000 
500.000 0.000 0.692 0.000 
1000.250 0.000 1.270 0.000 
1500.250 0.680 0.013 0.680 
2000.250 0.331 0.151 0.510 
2500.000 7.736 1.115 7.075 
3000.000 0.258 8.209 0.286 
3500.000 0.045 7.478 0.062 
4000.000 6.702 1.086 10.566 



7 Geen Kx, Ky, Kz 
0.0000E+OO 0 . 0 0 0 0 E + 0 0  0 . 0 0 0 0 E + 0 0  0 .0000E+00 0 .00003+00  
500.0 0.81703-03 0.60123-03 0.94443-12 0.55333-03 
1000. 0.50723-02 0.33293-02 0.93303-12 0.38263-02 
1500. 0.33393-02 0.12563-02 0.29743-02 0.85333-03 
2000. 0.54383-02 0.32963-02 0.42163-07 0.43253-02 
2500. 0.40243-02 0.18343-02 0.28133-02 0.22173-02 
3000. 0.46853-02 0.13893-02 0.35363-05 0.44753-02 
3500. 0.24203-02 0.24193-02 0.62293-09 0.87343-04 
4000. 0.56523-03 0.20903-03 0.39673-03 0.34413-03 

0 . 0 0 0  0.000 0.000 0.000 
500.000 0.000 0.174 0.000 

1coc .250 9.000 0.477 0 .900  
1500.250 0 .766 0.688 0.252 
2000.250 0.000 1.764 0.000 
2500.000 3 . 8 0 1  0.627 1.820 
3000.000 0 .005 7.922 0.002 
3500.000 0.000 4.978 0.000 
4000.000 1 . 5 2 6  0.286 3.310 

F.8.2 Simulaties gebaseerd op Panjabi experimenten met gedeeltelijk model 

500 = Fx 2500 = Fz 
1000 = -Fx 3000 = -Fz 
1500 = Fy 

nr. Verplaatsing x-richting y-richting z-richting 
2 Geen facetvlakken 

0 .00003+00  0 . 0 0 0 0 3 + 0 0  0 .00003+00 0 .00003+00  0 .00003+00  
500.0 0.11463-02 0.11463-02 0.0000E+00 - -0.32933-04 
1000.  0.11883-02 -0.11883-02 0.11893-22 -0.30463-04 
1500.  0.90763-03 0.96913-04 0.90223-03 -0.19613-04 
2000. 0.90763-03 0.96913-04 -0.90223-03 -0.19613-04 
2500. 0.59903-03 0.80143-04 -0.28473-10 0.59363-03 
3000. 0.14323-03 -0.19683-11 0.14383-15 -0.14323-03 

RX 
o.  O00 

500.000 
1000.250 
1500.250 - 
2000.250 
2500.000 
3000.000 

RY 
o. O00 
o. O00 
0. O00 

.1.146 
1 . 1 4 6  
o .  O00 
0.000 

R z  
0.000 
o. 920 

-1.779 
-0.245 
-0.245 - 
-0 .601 
-0 .191 

o .  O00 
0.000 
o .  O00 
O. 218 

.O. 218 
o .  O00 
o .  O00 

3 Geen kapselligamenten 
0.0000E+OO 0 .0000E+00 0 .00003+00  0 .0000E+00 0 .00003+00  
500.0 0.76163-03 0.76153-03 0.62293-14 0.64213-05 
1000. 0.14973-02 -0.14973-02 -0.47863-21 -0.73103-05 
1500.  0.96103-03 -0.13253-03 0.95183-03 0.25083-05 
2000. 0.96103-03 -0.13253-03 -0.95183-03 0.25063-05 
2500.  0.67073-03 -0.56053-04 0.49473-09 0.66833-03 
3000. 0.18023-03 -0.12183-03 -0.16663-13 -0.13293-03 



0.000 0.000 0.000 0.000 
500.000 0.000 1.640 0.000 

1000.250 0.000 -1.440 0.000 
1500.250 -1.236 0.147 0.066 
2000.250 1.236 0.147 -0.066 
2500.000 O .  O00 -0.456 O .  O00 
3000.000 0.000 0 .041 0.000 

4 Geen ligamenten flava en interspinalis 
0 .00003+00  0 .0000E+00  0 . 0 0 0 0 E + 0 0  0 .00003+00  0.00003+00 
500.0 0.10973-02 0.10943-02 0.20913-12 0.69923-04 
1000.  0.11883-02 -0.11883-02 0.10963-18 -0.30463-04 
1500.  0.91233-03 -0.15033-04 0.91223-03 -0.85743-05 
2009.  0.91233-03 -0.15033-04 -0.91223-93 -0.85743-05 
2500.  0.67803-03 0.16903-03 0.15663-10 0.65663-03 
3000. 0.18023-03 -0.12183-03 0.57843-14 -0.13293-03 

0.000 0.000 0.000 0.000 
500.000 0.000 2.323 0.000 

1000.250 0.000 -1.779 0.000 
1500.250 -0.953 0.034 0.327 
2000.250 8.953 O. 034 -0.327 
2500.000 0.000 -0.276 0.000 
3000.000 0.000 0 .041 0.000 

0.0000E+OO 0 .0000E+00  0 .0000E+00 0 . 0 0 0 0 E + 0 0  0.0000E+00 
5 Geen K x  en K y  

500.0 0.13233-02 0.12953-02 0.18793-11 0.27233-03 
1900.  0.31523-02 -0.31513-02 0.45203-15 -0.90703-04 
1500.  0.50983-02 -0.10433-02 0.49903-02 -0.41443-04 
2000.  0.50983-02 -0.10433-02 -0.49903-02 -0.41443-04 
2500.  0.67243-03 0.26283-03 -0.54973-06 0.61893-03 
3000. 0.29753-03 -0.26073-03 -0.16603-09 -0.14333-03 

0 .000  0.000 0.000 0.000 
500.000 0.000 2.238 0.000 

1000.250 O. O00 -2.764 O .  O00 
1500.250 -2.264 -0.147 0.970 
2000.250 2.264 -0.147 -0.970 
2500.000 0 .001 -0.599 0.000 
3000.000 0.000 -0.221 0.000 

0 .00003+00  0 .00003+00  0 .00003+00  0 .00003+00  0.0000Ei-00 
500.0 0.10953-02 0.10943-02 -0.26923-10 -0.55893-04 
1000. 0.20463-02 -0.20343-02 -0.16163-10 0.22033-03 
1500. 0.10453-02 -0.12553-03 0.10383-02 -0.18843-04 
2000. 0.97653-03 -0.98073-04 -0.97153-03 -0.11963-04 
2500. 0.74183-03 -0.66003-04 -0.54043-04 0.73693-03 
3000. 0.16453-03 -0.91413-04 -0.18213-04 -0.13553-03 

6 Geen K r x ,  K r y  en K r z  

0.000 0.000 0.000 0.000 
500.000 0.000 2.646 0.000 

1000.250 O. O00 -4.696 O .  O00 
1500.250 -3.978 O .  214 4.334 
2000.250 2.905 0.172 -2.893 
2500.000 0.726 -1.482 -1.227 
3000.000 0.392 0.115 -0.666 



7 Geen Kx, Ky en Kz 
0 .00003+00  0 . 0 0 0 0 E + 0 0  0 .00003+00  0 .00003+00  0 .00003+00 
500.0 0.19533-02 0.16643-02 -0.84083-13 0.10233-02 
1000. 0.65803-02 -0.45463-02 0.36443-12 -0.47573-02 
1500. 0.54883-02 -0.16533-02 0.50873-02 -0.12303-02 
2000. 0.54883-02 -0.16533-02 -0.50873-02 -0.12303-02 
2500. 0.26833-02 0.93863-03 -0.13093-05 0.25143-02 
3000. 0.76453-02 -0.43893-02 -0.60543-11 -0.62603-02 

0.000 0.000 0.000 0.000 
500.000 0.000 1.406 0.000 

1000.250 0.000 -0.646 0.000 
1500.250 -2.465 0.708 0.759 
2000.250 2.465 0.708 -0.759 
2500.000 0.000 -2.688 -0 .001 
3000.000 0 . 0 0 0  3.633 0.000 



Bijlage G 

Moment van ligament op wervel 
Omdat een ligament een breedte heeft, kan het ligament naast een kracht ook een moment veroorzaken. Bij 
een rotatie van de bovenste lichaam ten opzichte van het onderste lichaam zal een ligament niet overal 
evenveel rekken. Daarom is de kracht op de afionderlijke vezels niet over de gehele breedte hetzelfde. Bit 
verschil in kracht geeft aan dat de belasting kan bestaan uit een moment en een kracht. Door een schatting te 
maken van het maximale moment dat te verwachten is, kan de invloed van dit moment op de beweging van 

Stel eeïì ligaient heeft een bïeedte ~ a f i  8 mi, (?afijal% I99 IC), de hûekveïckaziing beûïaagt 5" bij 1.8 Nîn, 
(Moroney 1988), en de stijfheid is 17 N/mm, (Myklebust 1988). Een maximum benadering van een 
ligament kan gemaakt worden als vanuit wordt gegaan dat de belasting is verdeeld in twee krachten op de 
uiterste zijden van het ligament, zie figuur G1. 

een bewegingssegment bestudeerd worden. - 

- 
~ 

h F2=Fgem+Fm 
Fl=Fgm-Fm F2 7 

F1 
-+..---- 

...-* . a-. ....-- 
b 

r. 

i----i 

Fm = bl2 tan (a ) KI2 
M = 2 Fm b I 2  

Fig G. I : Illustratie van moment op wervel 
door ligament. 

Fgem = totale trekkracht op ligament 
breedte in m b - 

a - - hoekverdraaiing 
K - - ligamentstijfheid N/m 
Fm = verandering van de kracht op een zijde door verdraaiing 

- 

Het moment van een ligament op de wervel is in ieder geval kleiner dan: 

M - - 2 * 0.0042 ) * 17000/2 = 0.024 Nm. 
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