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Summary 

The TNO Road-vehicles Research Institute (TNO-iw) uses MADYMO (MAthematical 
Dynamical MOdels) to predict the kinematical and dynamical behaviour 
of crash-victims during a crash. 

The aim of the work described in this report is io oiinfñìize SOES 

neck-injury parameters of very young children. These parameters have to be 
minimized with respect to 12 design variables. For this purpose a MADYMO input 
file is available for the simulation of the behavior of a 9- months old child 
during a crash. 

The optimization process is carried out with CADE (Computer Aided Design of 
Experiments). For the minimization of the neck-injury parameters, a 
optimization algorithm is implemented in CADE. With this algoritm it is 
possible to define a multicriteriumfunction in such a way that more than one 
neck-injury parameter can be minimized at the same time. 

For the optimization process, regression techniques are used, to fit a 

relation between the neck-injury parameters and the design variables. It is 
found that a quadratic relation predicts the neck-injury parameters better as 
a function of the design variables than a linear relation. 



Samenvatting 

Er is gekeken naar de invloed die verschillende ontwerpvariabelen als afme- 
tingen en stijfheden hebben op de nekbelasting van een 9 maanden oud kind. 

Met het pakket Computer Aided Design of Experiments (CADE) zijn voor de 
nekbelasting als functie van de ontwerpvariabelen een lineair en een kwadra- 
tisch model opgesteld, voor beide modellen proefopzetten ontworpen, en is het 
m d e l f i t t i n ~ p o c e s  uitgevoerd, Oe numerieke waarden voor het modelfittingpro- 
ces zijn verkregen m.b.v. MADYMO. 

Voor het minimaliseren van regressiemodellen is aan CADE een minimalise- 
ringcalgoritme toegevoegd. 

Er is een multicriteriumfunctie gedefiniëerd om zo tot een optimaal ontwerp 
te komen m.b.t. alle nekletselparameters. 
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i. INLEIDING 

Bij het Instituut voor Wegtransportmiddelen van TNO in Delft wordt het 
multibodypakket MADYMO gebruikt om daarmee het gedrag van verkeersdeelnemers 
tijdens een botsing te simuleren. Het pakket beschrijft de dynamica en 
kinematica van een multibodycysteem maar kan daarnaast niet zelf 
optimalisatiec aan het systeem uitvoeren bv. het niin€maiiseiéli vâii 
reactiekrachten in een verbinding. Ditzelfde is het geval bij sommige 
pakketten die gebaseerd zijn op de eindige-elementen methode. Deze beschrijven 
spanningen en rekken in een constructie maar optimalisatie van bv. spanningen 
is niet mogelijk (MARC, DIANA). Voorbeelden van integratie tussen de eindige 
elementen-methode en een optimalisatiestrategie zijn DYNOPT (T.U.E. 1 ,  en 
OPTIMA (TNO). In deze programma’s worden partiële afgeleides van de 
ontwerpvariabelen naar een te optimaliseren grootheid gebruikt om daarmee 
rechtstreeks naar een (locaal) optimum te zoeken. Een andere weg om te zoeken 
naar een optimum is het gebruik van regressietechnieken als tussenstap. 
Hierbij wordt eerst het verband tussen de te optimaliseren grootheid en de 
ontwerpvariabelen bepaald, waarna dit verband m.b.v. standaard procedures uit 
bv. de NAG- library kan worden geoptimaliseerd. Het grote voordeel van deze 
laatste techniek is dat het aantal eindige-elementen sommen of in dit geval 
het aantal simulaties met MADYMO veel kleiner kan zijn dan bij rechtstreekse 
optimalisatie. Een succesvolle toepassing van regressietechnieken als 
tussenstap is beschreven in 141. 

In dit verslag worden de middelen beschreven waarmee een MADYMO systeem 
wordt geoptimaliseerd, t . w .  proefopzetten, modelfitten en optimaliseren. Er 
wordt tevens een concrete toepassing beschreven, optimalicatie van een kinder- 
zitje m. b. t. nekletsel bij zeer jonge kinderen. In W W O  dienen als de te 
optimaliseren grootheden bij deze toepassing de krachten en momenten in de nek 
die optreden bij een dummy-pop, die een negen maanden oud kind representeert 
tijdens een ECE44 sledetest. Deze test is voorgeschreven voor de certificatie 
van kinderzitjes. De ontwerpvariabelen zijn terug te vinden in de directe 
omgeving van de dummy-pop, het zitje, de achterbank en een steicei veilig- 
heidcrieren. In het verleden is ai eerder- gepoogd deze nekkl29ti~:gen te aini- 
maliseren 123. Toen zijn echter alleen lineaire effecten geschat. In dit ver- 
slag zullen ook kwadratische effecten worden meegenomen. 

De drie stappen in het optimalisatieproces: proefopzetten, het benaderen 
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van be resultaten door een regressiemodel en het optimaliseren van de regres- 

ciemodellen, kunnen alle worden uitgevoerd met CADE [11 (Computer Aided Design 
of Experiments). Het optimalisatiealgoritme is in het kader van dit afstudeer- 

werk toegevoegd aan CADE, evenals de mogelijkheid om meerdere regressiemodel- 
len tegelijk te minimaliseren (multicriteriumoptimization). Hiervoor is een 
interpreter geschreven die opgegeven doelfuncties leest en tegelijkertijd 
berekent. Het is nu n i e t  meer yrsé  nodig deze doelfunctie te compileren en 

met de rest van CADE te linken. 

In het tweede hoofdstuk zal CADE beschreven worden. Deze beschrijving is 
hoofdzakelijk een opsomming van de mogelijkheden, zonder daarbij in te gaan op 

details zoals data-invoer. De reden hiervan is dat CADE gebruikersvriendelijk 
is. In CADE wordt namelijk gebruik gemaakt van het besturingssysteem COIN, een 
uit '87 (T.U.E.) daterend besturingssysteem van vraag en antwoord. 

In het derde hoofdstuk wordt een korte beschrijving van MADYMO gegeven. 
In het vierde hoofdstuk wordt het te optimaliseren probleem van het kinder- 

zitje uitgebreid beschreven. 

Het vijfde hoofdstuk gaat over het sptlmaliseringapsoces zelf. De gehele 
weg van het ontwerpen van een proefopzet t/m het vinden van het optimale 

kinderzitje wordt beschreven. 

In het zesde en laatste hoofdstuk zijn de conclusies van dit onderzoek 

neergeschreven, tevens zullen enige aanbevelingen worden gedaan m.b.t. verdere 

optimaliseringsmogelijkheden. 
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2. CADE 

2.1 De mogelijkheden 

CADE (Computer Aided Design of Experiments) [l] bestaat uit vier delen nl., 

- Modelcreation. 
- ne- IJcSaigE of fiperiments. 
- Modelfitting. 
- ûptimalisatie. 

In het gedeelte Modelcreation kunnen benaderende rekenmodellen worden 
gemaakt die een verband beschrijven tussen de onafhankelijke ontwerpparameters 
en de afhankelijke uitgangsgrootheden. Een voorbeeld hiervan is een vliegtuig- 
vleugel waarvan de weerstand zo gering mogelijk dient te zijn. Een weerstands- 
coëfficiënt kan dan dienen als afhankelijke uitgangsgrootheid, terwijl de vorm 
van de vleugel als ontwerpparameter dienst doet. 

Als er een model is geponeerd worden in het gedeelte "Design of Experi- 
ments" vervolgens uit een geschikte set kandidaatpunten een relatief gering 
aantal ontwerppunten gekozen, dit ziJn punten in de n-dfmensisnale sntwerp- 
ruimte met n het aantal onafhankelijke ontwerpvariabelen. Het doel hiervan is 
om het modelfittingproces in het "modelfittinggedeelte" zo goed mogelijk te 
doen verlopen. Het gedrag van de afhankelijke uitgangsgrootheden wordt vervol- 
gens gesimuleerd met een niet tot CADE behorend pakket, in het onderhavige 
onderzoek het pakket MADYMO. Op basis van deze simulaties worden m.b.v. CADE 
benaderende rekenmodellen gefit. 

Het optimaliseringsgedeelte is in het kader van de afstudeeropdracht toege- 
voegd aan CADE. In dit gedeelte worden van de gefitte modellen de minima ge- 
zocht. Meerdere gefitte modellen kunnen naar wens met elkaar worden gecombi- 
neerd bv. opgeteld of vermenigvuldigd. Van het dan ontstane model kan weer het 
minimum worden gezocht. Deze mogelijkheid, multicriteriumoptimization genoemd, 
kan worden gebruikt indien er meer dan één afhankelijke uitgangsgrootheid 
dient te worden geoptimaliseerd. De twee hoofdroutines voor het optimalisatie- 
proces zijn opgenomen in appendix D. 
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In dit gedeelte van CADE wordt een verband tussen een set onafhankelijke 
ontwerpparameters 5 en een set afhankelijke uitgangsgrootheden veronder- 
steld. Dit verband moet een lineair model zijn. Dit is een model waarin de te 
schatten modelparameters e lineair voorkomen. Een voorbeeld hiervan voor één 
afha:keliJbe uitgangsgrootheid y en drie onafhankelijke ontwerpparameters xa 1 I 

t/m x3 is, 

Xi+ x 
+ 6 sin(x3) Yl = Po + 6,e 2 

Vaak wordt als lineair model een polynoommodel genomen. 
Indien waarnemingen voor de afgeleiden van de afhankelijke uitgangsgroothe- 

den naar de ontwerpvariabelen in de kandidaatpunten kunnen worden bepaald 
kunnen deze afgeleiden worden meegenomen in het in 2.4 te bespreken modelfit- 
proces. Het voordeel hiervan is dat nu met een kleiner aantal ontwerppunten 
volstaan kan worden dan wanneer er geen afgeleiden bekend waren geweest. Het 
fittem van data verloopt immers veel beter indien deze afgeleiden bekend zijn. 
Van de mogelijkheid tot het meenemen van afgeleiden is bij het in dit verslag 
te bespreken tectprobleem geen gebruik gemaakt omdat MADYMO geen mogelijkheid 
heeft voor het efficiënt berekenen van die afgeleiden. 

2.3 Design of experiments 

Als het in de voorgaande paragraaf genoemde type model gekozen is moeten 
t.b.v. modelfitting een aantal ontwerppunten worden gekozen uit een kandidaat- 
ruimte. Deze kandidaatruimte is een deelverzameling van de n- dimensionale 
ontwerpruimte, waarin n het aantal ontwerpvariabelen voorstelt. Elk van de n 
ontwerpvariabelen zal in het algemeen worden begrensd door een onder- en een 
bovengrens. Binnen deze grenzen moet nu een discreet aantal punten worden 
gevonden om het in 2.4 te beschrijven modelfitting proces uit te voeren. Het 
kiezen van deze sptinlale ~ntwerppunte~ wordt Pri het volgeiide toegelicht. 

Verondersteld wordt een algemeen lineair model voor de afhankelijke grootheid 
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y .  Bij een experiment wordt een reeks van r waarnemingen yl gedaan. Voor deze 
waarnemingen geldt, 

i = 1, ....,I- (2.3. ll 

met f een vector met k (k<r) functies en 6 een kolom met k onbekende modelpa- 
rameters; x, is een niveaucombinatie van de oniwérpparâmeteïs et, e Zs de =te- 

-1 l 
chastische meetfout. Verondersteld wordt dat de meetfouten ei normaal verdeeld 

2 zijn met gemiddelde nul en constante variantie u .  

In matrixvorm kan het model geschreven worden als 

.., 

(2.3.2) 

waarin y de vector met waarnemingen en X de ontwerpmatrix (een (rxk) matrix 
met z (x 1 i=l, ..., r als i-de rij). 
Schattingen voor de parameters worden bepaald met de kleinste kwadraten 
met hode : 

T 
-I  

-1 T e = (XTX) x y (2.3.3) 

2.3.1 Optimalisatie-criteria 

De kwaliteit van een proefopzet, is afhankelijk van de keuze die gemaakt is 
voor de set ontwerppunten en kan worden beoordeeld op grond van, 

a) de variantie in de parameterschattingen, 

A -2 T var = c IX XI-' (2.3.1.1) 

b) de varianties van de responsschattingen in de punten x l ,  i=l, ..., r 

^2 T A 

var(ylxi) = u (x -i )(xTx)-':(xi) .., (2.3.1.2) 
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In beide gevallen is de kwaliteit van de proefopzet een functie van de 
(kxk) covariantiematrix Q (X XI-'. De meest geschikte proefopzet is die 
proefopzet die de covariantiematrix zo klein mogelijk maakt. Voor de kleinheid 
van een matrix bestaat echter geen unieke maat. Wel zijn er criteria die kun- 
nen dienen voor de beoordeling van een bepaalde covariantiematrix. De belang- 
rijkste zijn: 

^2 T 

11 

2) 

3) 

D-optimaliteit: een proefopzet heet D-optimaal als het ae determinant 
van de covariantiematrix det i2(XTX)-', minimaliseert. 

A-optimaliteit: een proefopzet heet A-optimaal als het het spoor van de 
covariantematrix tr c (X XI-', minimaliseert. ^2 T 

E-optimaliteit: een proefopzet heet E-optimaal als het de maximale 
-2 T -1 eigenwaarde van Q (X X) , minimaliseert. 

G-optfmaliteit: een proefopzet heet G-optimaal als het de maximale 
variantie in de responsieschattingen, mgx var(ylxi 1 ,  minimaliseert. 
V-optimaliteit: een proefopzet heet V-optimaal als het de varfantie, 

"i 

c 
A d l  gemiddeld over de kandidaatpunten, var(ylxi), minimaliseert. 

i = l  

Bij het in dit verslag te bespreken optimaliseringsprobleem wordt 
uitsluitend het eerste criterium gebruikt: het minimaliseren van det 
Q ( X X I - l .  M.b.t. de gefitte modelparameters e betekent dit dat in de k- 
dimensionale ruimte waarin langs de assen de k modelparameters zijn uitgezet 
het k- dimensionale betrouwbaarheidsvolume zo klein mogelijk is. Onder een 
betrouwbaarheidsvolce wordt in dit verband het volume verstaan waarin de 
gefitte kolom e kan worden aangetroffen met een bepaalde kans, meestal 95 %. 

A 
^2 T 

A 

Een 2-dimensionaal betrouwbaarheidsvolue staat in onderstaande figuur 
aangegeven, met langs de assen de gefitte modelparameters @ en @ 

A A 

2' 1 
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I p1 j p1 
b e t r .  int. b ,  

figuur 2.3.1. 95 2 betrouwbaarheidsvolume voor een 2-dimensionale 
ontwerpruimte. 

In CADE bestaat naast het D-criterium ook de mogelijkheid het G-criterium 
of het V-criterium te kiezen. Beide laatste criteria beoogen nauwkeurige 
responsschattingen in resp. een klein deel van de ontwerpruimte en over de 
gehele ontwerpruimte. Als vierde en laatste mogelijkheid kan het zgn. 
J-criterium als criterium worden genomen. Het J-criterium biedt het volgende 
voordeel ; 
Het D-, V- ,en G-criterium ontwerpen goede proefopzetten wanneer het veronder- 
stelde (eerste orde) model inderdaad het werkelijke model dicht benadert. 
Wanneer dit laatste niet het geval is zullen de parameterschattingen voor de 
onbekenden f? al snel slechter worden door zogenaamde systematische afwijking- 
en. Wanneer echter het J-criterium wordt gekozen om een proefopzet mee te 
ontwerpen, zal er bij het ontwerpen van een proefopzet rekening mee worden 
gehouden dat er afwijkingen t.o.v. het exacte model kunnen bestaan. De proef- 
opzet wordt nu zodanig gekozen dat indien er aanzienlijke afwijkingen optreden 
t.o.v. het werkelijke model de parameterschattingen f? toch nog redelfgke 
schattingen opleveren t.o.v. de situatie waarin het geponeerde model exact 
juist is. Het J-criterium moet dus toegepast worden indien onzekerheid bestaat 
over de aard van het werkelijke model. Indien het geponeerde model het juiste 
is levert het J-criterium altijd een slechtere proefopzet af dan de andere 
drie criteria. Ondanks de voordelen van het ;-criterium wordt in dit verslag 

gebruik gemaakt van het E-criteïiuï, oïíidât dit criterim. zozls gezegd nauwkeu- 

riger schattingen oplevert indien het geponeerde model juist is. Mocht blijken 
dat geponeerde modellen toch slecht gekozen zijn dan zullen die modellen wor- 
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den uitgebreid met extra termen net zolang tot het veronderstelde model vol- 
doende dicht wordt benaderd. 

Een proefopzet kan zowel discreet al exact zijn. In het laatste geval bete- 
kent dit dat een ontwerppunt slechts een geheel aantal malen kan worden opge- 
nomen in een proefopzet bv. 2,3 of 4 maal. Bij een discrete proefopzet kan een 
ontwerppunt ook bv 0.4 of 1.234 maal worden opgenomen in de proefopzet. Een 
discrete proefopzet levert altijd betere proefopzetten af dan een exacte 
proefopzei, saai- is iìì de prakt?JG, r.iet ui twerhzzr-  Oe reden dat discrete 
proefopzetten met CADE toch kunnen worden ontworpen is dat zij kunnen dienen 
als toetsing voor de kwaliteit van exacte proefopzetten. 

2.3.2 Berekening van de proefopzet 

Als het optimalisatie-criterium is bepaald moet een optimaliseringsalgorit- 
me worden gekozen. Binnen CADE kunnen de volgende algoritmen worden gekozen, 

a. Excursie algoritme 

Dit algoritme is te gebruiken met het D-, G-, V- of het J-criterium. Het 
algoritme genereert exacte proefopzetten. Gestart wordt met een initiële 
proefopzet van r ontwerppunten. Bij een optimalisatieslag wordt dat punt 
toegevoegd dat aanleiding geeft tot de grootste afname in het optimalisatie- 
criterium, en dat punt verwijderd wat aanleiding geeft tot de kleinste toename 
van het criterium. Wanneer het algoritme een (lokaal) optimale proefopzet 
heeft bereikt kunnen "excursies" gemaakt worden. Bij zo'n excursie wordt ge- 
start met een andere initiële proefopzet, waar t.o.v. de vorige proefopzet 
enige nieuwe punten aan zijn toegevoegd en enkele oude punten zijn verwijderd. 
Hierna wordt weer een (lokaal) optimale proefopzet bepaald. 

b. Branch i Bound algoritme 

Alleen te gebruiken in combinatie met het E-eriterf-m. Het genereert exacte 

proefopzetten. Van de drie optimaliseringcalgoritmen heeft het Branch & Bound 
algoritme de langste rekentijden. Dit is de reden dat alleen het D-criterium 
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beschikbaar is. Dit criterium heeft namelijk de kortste rekentijd van de vier 
beschikbare criteria. Het algoritme loopt volgens een binaire vertakkingspro- 
cedure door alle mogelijke proefopzetten en beland uiteidelijk bij de optimale 
proefopzet. Het bereikte optimum is gegarandeerd het globale optimum. Dit is 
bij het Excursie- en het navolgende Approximate- algoritme niet het geval. 

Te gebruiken in combinatie met het D-, V- of J- criterium. Het genereert 
discrete proefopzetten. 

Als eenmaal een proefopzet is bepaald met één van de bovenstaande 
algoritmen, kan m.b.v. een null algoritme een aantal karakteristieke 
eigenschappen worden bepaald zoals, 
a) Van de covariantiematrix: 

De determinant. 
De maximale eigenwaarde. 
Het conditiegetal 
De korrelatie-coëfficiënten-matrix. 

b) De gemiddelde steekproefvariantie. 
c )  De maximale steekproefvariantie. 
d) De gemiddelde totale variantie. 
e) De steekproefvariantie in alle kandidaatpunten. 
f) De correlatie-coëfficiënten-matrix van de informatiematrix. (Afhanke- 

lijkheid tussen de rijen van (X'X)''). 

Bij problemen met veel ontwerpvariabelen loopt het aantal mogelijke kandi- 
daatpunten zeer hoog op, indien men de gehele ontwerpruimte als kandidaatruim- 
te neemt. Een aantal van 20.000 kandidaatpunten is het maximum wat CADE op de 
Alliant (T.U.E.) aankan. Indien er meer kandidaatpunten zijn dan is men ge- 
noodzaakt een fractie van de totale ontwerpruimte te kiezen als kandidaatruim- 
te, met het risico dat een relatief slechte proefopzet wordt gevonden. Een 
andere mogelfgkhefd is om Ret model te vereenvoüdigerì. Waxeer dit gedaar. 

wordt zal het aantal noodzakelijke ontwerppunten om tot een goed voorspellend 
model te komen in het algemeen afnemen, zodat de kandidaatruimte kleiner 
wordt. Het model kan indien het slecht voorspelt, worden uitgebreid met extra 
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termen, met weglating van de termen waarin de ontwerpvariabelen voorkomen die 
van weinig belang blijken te zijn. De kandidaatruimte hoeft dan niet groter te 
worden. Een voorbeeld hiervan is om te beginnen met een lineair model met alle 
ontwerpvariabelen. Na het modelaanpassingsprocec worden de niet van belang 
zijnde ontwerpvariabelen verwijderd. Een nieuw model met daarin kwadratische 
of hogere graads termen wordt nu gebruikt om een model te fitten. De hier 
beschreven werkwi'ze is niet alleen vanuit het oogpunt van dickruimte voorde- 

lig, maar ook rekentijden zullen korter worden. 

2.4 Modelfitting 

Een algemene representatie van de metingen verricht voor één afhankelijke 
variabele is van de vorm, 

(2.4.1) 

Hierin is f van de vorm f = f (x ,x ..., x 1 en stelt een functie voor 
de onafhankelijke variabelen. yi is een waarneming voor de afhankelijke 

grootheid y. In vectornotatie geschreven luidt de set vergelijkingen: 

ij I J  lj 1 2 n van 

y = Bol,+ p,;, +. . .+ 8 f + E (2.4.2) 
k-k 

in matrix vorm: 

y = X & + E  (2.4.3) 

met: 
y is een (r*1) vector met waarnemingen van de afhankelijke variabele 
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Y. 
Zk is een kolom met functiewaarden f i k  i=l,..,r. 
$ is een kolom met r maal het getal 1. 
X is een (r*k) matrix. 
6 ,  is een te schatten parameter. 
E is een (r*1) vector met fouten. 

Verondersteld wordt dat de elementen van 5 niet gecorroleerd zijn. 

De hadratensom van de fouten wordt gegeven door: 

Differentiëren van deze uitdrukking naar 6 en het gelijk stellen van de ver- 
kregen uitdrukking aan O, d.w.z. zoeken naar de extreme waarden van E E ,  geeft 

de volgende uitdrukking, 

T 

cxTxl~ = X'X, 

n 

Hierin stelt S, de kleinste kradratenschatting van S, voor. Onder de 
voorwaarde dat (XTX)-'bestaat geeft oplossen, 

n 

(2.4.41 

Bij de keuze van een regressiemodel kunnen in eerste instantie alle moge- 

lijke termen worden meegenomen. Termen waarvan na het fitten blijkt dat zij 

nauwelijks invloed hebben zouden weer uit het model verwijderd moeten worden. 
In dit geval wordt gesproken van de "achterwaartse selectie procedure". Omge- 
keerd kan een regressiemodel ook worden opgebouwd vanaf nul termen en telkens 

die term eraan toe te voegen die de meest significante bijdrage levert aan de 

voorspellingswaarde van het model. Nu worat gesproken vam bie "veeïwâârtse 

selectieprocedure". SiJ de in he i  velgeïîbe te bespreken toqmarzing van het 
kinderzitje wordt gebruik gemaakt van een veredelde versie van de voorwaarte 

selectieprocedure, de "stapcgewijze selectieprocedure". Evenals bij de voor- 

waartse procedure wordt hier het model vanaf nul termen opgebouwd. Telkens 
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echter wanneer een term wordt toegevoegd aan het model, worden na het fitten 
van het nieuwe model alle termen opnieuw getoetst op hun bruikbaarheid, dit 
gebeurt bij de voorwaartse procedure niet. CADE biedt de mogelijkheid alle 
drie de selectieprocedures te kiezen. 

Bij alle drie de selectieprocedures gebeurt het toetsen of een term moet 
worden opgenomen in een model m.b.v. een zgn. partiële F-test. B i j  deze test 
wordt gekeken of een term een significante bijdrage levert aan de afname van 
de restkwadratensom. 

Bij modelregressie zijn er twee bronnen die rekenfouten in de parameter- 
schattingen veroorzaken. De twee oorzaken zijn: 

1) De elementen die voorkomen in de (X'X) matrix zijn niet van dezelfde groot- 
te-orde. Dit komt voor wanneer de ontwerpvariabelen van sterk verschillende 
grootte zijn, bv. een E-modulus van lOE05 [N/ml en een lengte maat van enkele 

mm. 

2) (X'X) is bijna singulier. Afrondfouten die voorkomen bij de elementen van 
(XTX> geven nu aanleiding tot grote fouten bij de bepaling van de inverse van 
(X'XI. 

In CADE wordt standaard schaling van de ontwerpvariabelen ingevoerd. Het 

oorspronkelijke model luidde in vectornotatie, 

Herschrijven geeft, 
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met: 

T = Kolom met gemiddelde waarden van fk. 
-k - - 

* 
f =  
-1 

M o r  

- 
f - T ..f' = f -  f 
-1 -1 -k -k -k 

afgestemd. De onderlinge verschillen in spreiding en absolute grootte zijn 
minder geworden. 

Een belangrijke maat voor de kwaliteit van een gefit regressiemodel is het 
kwadraat van de zgn. correlatiecoëfficient, 

n 

A l s  een gefit model (x = Xb) perfect overeenstemt met de werkelijke 
dan is R2 gelijk aan 1.  A l s  alle gefitte coëfficienten in een lineair model O 

zijn dan geldt y = y,  zodat R2 = O .  

waarden 

n 

2.5 Optimalisatie 

T.b.v. optimalisatie moet een zogenaamde doelfunctie worden bepaald. In 
deze doelfunctie worden één of meerdere afhankelijke uitgangsgrootheden, waar- 
voor modellen zijn aangepast in het "model fitting" gedeelte, opgenomen. Deze 
doelfunctie wordt in het volgende F ( x )  genoemd. M.b.v. een S.Q.P (Sequential 
Quadratic Programming) algoritme wordt naar het minimum van de doelfunctie 
gezocht. In literatuur wordt het S.Q.P. algoritme in het algemeen als een zeer 
geschikte methode voor het zoeken naar een minimum beschouwd. De gebruikte 
routine is E04VCF üit de NAG Fcrtrzil library. De routlne is geschikt om het 
volgende zlgemene minlmalisesiargsprobleem op te lossen, 

minimaliseer F(x) 
X€R" - (2.5.1) 
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met de constraints: 
gJ($ o 
hi(x) = O 

j=1, m 
i=1, k 

Hierin stelt de kolom met ontwerpvariabelen voor, g (E) zijn de zgn. 
=r?gel€?t,h.~idcons'raintsi h (XI ziJn de gelijkheidconstraints. Beide soorten 
constraints kunnen zowel lineair als niet lineair zijn en zijn een functie van 
de ontwerpvariabelen x .  Aan zowel F(5) als aan de niet-lineaire 
constraints wordt de beperking gesteld dat zij een glad verloop dienen te 
hebben. 

J 

I -- 

Het algoritme is opgebouwd uit vier delen: 
Als eerste wordt de uitgebreide Lagrangiaan van het 
minimaliserfngsprobleem opgesteld: 

a 1 gemene 

met: !bJ = max[g ( X I ,  -A /2pl 

N h = (k+m*l) kolom met Lagrange multiplicatoren 
p = penalty parameter, constant in minimalisatie 

J J 

In de tweede stap moet de richting bepaald worden waarin de kwadratische 
benadering Q ( 2 )  van de uitgebreide Lagrangiaan L(x,&,p) in de buurt van het 
punt xq-', het snelst afneemt. 

Ten behoeve hiervan wordt de uitgebreide Lagrangiaan L(x,&,pl in de buurt 
van xq-' quadratisch benaderd m.b.v. de functie Q ( 2 ) :  

(2.5.3) 

.I )/Ox: . . . 02F(xq-' N )/OxlOx 

n n 

15 



De Jacobiaan J wordt analytisch bepaald aan de hand van de uitgebreide 
Lagrangiaan L(x,h,p) of berekend m.b.v. numerieke differenties. De matrix H 
wordt in eerste instantie gelijk aan de eenheidsmatrix I gekozen. De Hessiaan 
H wordt in latere iteraties m.b.v. update formules aangepast. 
De constraints g (XI  ei1 h !XI warden linsair benaderd. De richting .., s* wordt nu 
bepaald door het volgende kwadratische optimaliseringsprobleern op te lossen:  

i i 

min Q(c1 
s E Rn 
N 

1 als g,(x q-!) > o 
o ;i 

J O aïs g (xq-') I O 
J -  

A osgil 

(2.5.4) 

j=l,m 
i=1, k 

De oplossing van dit rninimaliseringsprobleem wordt bepaald m.b.v. 
standaardprocedures. De oplossing is z*, de richting waarin de quadratische 
benadering Q(c)  van de uitgebreide Lagrangiaan L(x,h,p) het snelst afneemt. 

Als derde stap wordt de lengte van cff bepaald, m.b.v. een 1-dimensionaal mini- 
maliseringsalgoritme. Hierbij wordt de "exterior penalty function'' gebruikt, 

m k 

met: 

u = iAJl 
J 1 q-1 

u = max[ l A J l ,  ;(u + l A J 1 ) l  
J 

(2 .5 .5 )  

in eerste iteratie 
in volgende iteraties 

n ue psr;a?ty f m c t i o  verdf, geminimaliseerd m. b. t. a. Hierbij wordt de oplossing 
u* waarvoor minimaal is in de richting E* bepaald. 

Als vierde en laatste stap wordt de hecciaan matrix H aangepast om een betere 
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quadratische benadering van de uitgebreide lagrangiaan L ( x , h , p )  te genereren 
in de buurt van E' = xq-' + a*?* . 

Hiervoor wordt als updata-formule gebruikt: 

a = 1.0 

0.8 rtB r 
ais e 0.2 p 

De stappen 2 en 4 worden herhaald totdat er convergentie van de opeenvolgende 
kolommen 5' optreedt. De waarde waarnaar de kolom xq convergeert is de 
oplossing van het oorspronkelijke minimaliseringsalgoritme. 

I 

2.6 Gebruik van CADE 

In het kader van deze afstudeeropdract is CADE uitgebreid met het 
optimaliseringsgedeelte. Hiervoor zijn in de oorspronkelijke versie van 
CADE veranderingen aangebracht. Deze veranderingen worden hier beschreven 
alsmede enkele adviezen. 

Wanneer in CADE eenmaal een model is aangemaakt wordt dit model bewaard in 
de file CADE-in.dat. Tijdens het aanmaken van (uitgebreide) modellen worden 
weleens tikfouten gemaakt. Het corrigeren van deze fouten in CADE is nogal 
omslachtig. Het verdient daarom de aanbeveling om het aanmaken van modellen in 
CADE te vereenvoudigen. Met CADE kunnen maximaal 12 polynoom-modellen worden 
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gedefiniëerd. Dit aantal kan worden uitgebreid door in de 'cade.inc' file, een 

file waarin alle voorkomende parameters zijn gedefiniëerd, de parameter MXNPLM 
op te hogen, en vervolgens CADE in zijn geheel opnieuw te linken. 

De modelparameters van een gefit regressiemodel worden bewaard in de file 
CADEjar.dat. Hierin kunnen de parameters van maximaal 15 modellen worden 
bewaard. Dit aantal kan eveneens worden verhoogd door de parameter MXNRM in 
bauG. -..A- al- L ir te verhegen. 

In het optimaliseringsgedeelte moet als eerste een polynoom-model worden 

gekozen. Vervolgens worden een aantal (maximaal 15) regressiemodellen gekozen 
die met het gekozen polynoom-model zijn aangemaakt. Deze regressiemodellen 
kunnen naar wens worden gecombineerd tot een multicriteriumfunctie, die op 
twee manieren kan worden gedefinieerd. Bij de eerste manier wordt de multicri- 

teriumfunctie gedefinieerd in de file 0bjfun.f. waarna deze file gecompileerd 
en gelinkt dient te worden. Bij de tweede manier wordt de multicriteriumfunc- 

tie met de hand ingetikt en rechtstreeks door CBDE gelezen via een interpre- 

ter. De keuze voor de methode 1 of 2 moet worden vastgelegd in de file min.f. 
Vaak zal een ~~inimal€seringsprobleem onderworpen zijn aan een aantal !niet)-  
lineaire constraints. Deze constraints kunnen indien gewenst worden meegenomen 
met het minimaliceringsproces. De niet-lineaire constraints dienen te worden 
gedefinieerd in de file confun.f, waarna deze gecompileerd en gelinkt dient te 

worden. De lineaire constraints kunnen rechtstreeks worden ingevoerd tijdens 
het minimaliseren. 
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3 wmo 

3.1 Beschrifiing van wmo 

MADYMO (MAthematical Dynamical Wels) [ S I ,  ontwikkeld bij TNO-iw te DELFT, 
is een multibodypakket dat de dynamica en kinematica van starre lichamen be- 

schrijft. Er bestaan een 2-Dimensionale (2D) en een 3-Dimensionale (3D) versie 
van MADW. Meerdere starre lichamen kunnen door scharnieren verbonden zijn en 
zo een keten van starre lichamen vormen. Voor het uitschrijven van de bewe- 
gingsvergelijkingen volgens Lagrange worden de gegeneraliseerde coördinaten 
opgeslagen in de vector q. De bewegingsvergelijkingen worden geschreven in de 
volgende vorm, 

Hierin is S een symmetrische (mxm) matrix die afhankelijk is van q, de 
massaverdeling en de geometrie. De vector r is afhardcelijk van de massaverde- 
ling, de geometrie en de gegeneraliseerde snelheden q. De vector rk bevat de 
gegeneraliseerde krachten en momenten. De bewegingsvergelijkingen vormen een 
stelsel niet-lineaire tweede orde differentiaalvergelijkingen. De oplossing 
ervan wordt gevonden door numerieke integratie. Hiervoor zijn twee methoden 
beschikbaar in MADYMO. De eerste is een vierde orde Ruga-Kutta methode met 
vaste tijdstap, de tweede is een vijfde orde Runga-Kutta methode met een vari- 
abele tijdstap. 

S 

De voornaamste toepassing van MADYMO is het simuleren van het gedrag van 
zwakke verkeersdeelnemers en voertuiginzittenden tijdens een botsing. Voor het 
simuleren van dummy-poppen zijn standaard databases voorhanden. 

Als voorbeeld is in figuur 3.1 te zien hoe het in dit verslag gebruikte 
kinderzitje met daarin een dummy-pop zich gedraagt tijdens de botsing. Bij 
deze simulatie is uitgegaan van de invoerfile child.dat 121. Deze invoerfile 
is opgenomen in appendix C. 

19 



fig. 3.1 Het botsingssgedrag van de dummypop. 
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4. Optimalisatieprobleem 

4.1 Beschrijving van het optimalisatieprobleem 

Als testcase voor het optimaliseren van de effectiviteit van een kinderzit- 

je m.b.t het voorkomen van nekletsels bij zeer jonge kinderen is uitgegaan 
va= de kctaande MADYMO 2D invoerfile child.dat. Deze invoerfile be- 
schrijft een ECE44 sledetest. Deze test wordt in werkeliJkheid uitgevoera 

om zitjes te certificeren. In deze invoerfile wordt een negen maanden oude 
kinderdummy gerepresenteerd alsmede de omgeving waarin het zich bevindt, een 
forward facing kinderzitje met 4-punts harnasgordel verbonden aan een gordel- 

systeem en bevestigd aan de autostoel. Het zitje is afgebeeld in onderstaand 
figuur . 

afb. 4.1 Het te optimaliseren kinderzitje I I 

De invoerfile is opgenomen in bijlage C. Allerlei numerieke gegevens als 
massa’s, massatraagheden, kracht-indrukking relaties geometrie en 

maartepuntscoördinaten zijn hierin terug te vinden. Voor een uitvoerige 

Secchrijvirig Y Z ~  deze invoerfile wordt verwezen naar [21. 
In het verleden is eerder gepoogd om de kans op nekletsel bij ongevallen zo 

gering mogelijk te houden door een zo optimaal mogelijk ontwerp van het zitje, 

zie hiervoor het afstudeerwerk van Weisz 121. In dit werk zijn als nekletsel- 
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criteria (de zgn. nekletselparameters) de shear load, de axial load en het 
resulterend moment in de hoofd-nek en de upper torso-nek joint gekozen. Be 
krachten in de neck-head joint worden daarbij gegeven t.o.v. het locale assen- 
stelsel van de nek. De krachten in de upper torso-neck joint worden uitgedrukt 
in het locale assenstelsel van de upper torso. Als maat voor de optredende 
krachten en momenten zijn de maximale absolute waarden van de krachten en 
momenten gedurende de botsingssimulatietijd gekozen. In dit verslag zullen 
dezelfde nekletselparameters worden gehanteerd alsmede dezelfde maat voor de 

optredende krachten en momenten. De 6 parameters zijn dus, 

1 )  - Y -component kracht in upper torso-neck joint (shear load). 
2) - 2 -component kracht in upper torso-neck joint (axial load). 
3) - Y -component kracht in neck-head joint (shear load). 
4)  - 2 -component kracht in neck-head joint (axial load). 
5)  - Resulterend moment in upper torso-neck joint. 
6) - Resulterend moment in neck-head joint. 

In het werk van Weisz worden de volgende twaalf ontwerpvariabelen van belang 
geacht, 

1 - Massa zitje 
2 - Massatraagheid zitje. 
3 - Y- coordinaat zwaartepunt zitje. 
4 - 2- coordinaat zwaartepunt zitje. 
5 - Hoek van zit- en rugvlak t.o.v. frame. 
6 - Stijfheid van het contact zitje-autostoel. 
7 - Hysteresis van het contact zitje-autostoel. 
8 - Stijfheid autogordel. (Hiermee is het zitje aan de auto bevestigd). 
9 - Stijfheid harnasgordel. 

10 - Speling harnasgordel. 
11 

12 
- Locatie aanhechtingspunt schoudersegment van harnasgordel. 
- Locatie aanhechtingspunt heupsegment van harnasgordel. 

Elk van de zes nekletselparameters wordt in eerste instantie afzonderlijk 
als functie van de twaalf ontwerpvariabelen bepaald. Voor iedere nekletselpa- 
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rameter kan vervolgens gezocht worden naar dat ontwerp dat de parameter mini- 
maliseert. Het is erg waarschijnlijk dat een ontwerp dat de ene nekletselpara- 
meter minimaliseert de andere nekletselparameter niet zal minimaliseren maar 
misschien zelfs erg groot maken. Hiervoor wordt een zgn. multicriteriumfunctie 
gedefiniëerd. 

4.2 De rulticriteriumfunctie 

Met het doel om alle zes de nekletselparameters zo klein mogelijk te maken 
worden een zogenaamde multicriteriumfunctie gedefiniëerd. In deze functie zijn 
de zes nekletselparameters verwerkt. Voor het afleiden van de multicriterium- 
functie wordt gebruik gemaakt van de volgende probability function, 

(4.2.1) 

Hierin stelt p(q) de kans op letsel voor als functie van een bepaalde letsel- 
parameter q. a en f3 zijn twee parameters die ingesteld kunnen worden om het 
functieverband vast te leggen. Bovenstaande functie heeft het volgende ver- 

-0- =ia 
loop, 

__  
ge- 1 cc 1 

I 4 -------: 7 
9901 P '  01 

. *  
l i  

, I  

P 4  

I 
i Q 
I 

010 t 
I 

0.20 i 
0.- 10603 I 

' c  
c - - c  I 

3 1  

$1 tmPz 2- 
a 

fig. 4.2 Wet verloop van de probability function. 

De parameters a en (3 worden vervolgens zodanig ingesteld dat q 1 de toierantie- 
grens is waarbij het letselrisico p, bedraagt en q2 de tolerantiegrens is waar 
het letselrisico 1-pl bedraagt. Wanneer hieraan voldaan kan de probability 
function herschreven worden tot, 
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1 
p(q1 = (4.2.2) 

Volgens [61 wordt ql gelijk gekozen aan het niveau waarbij 25% van een geteste 
groep verkeersslachtoffers ernstig letsel oploopt. p, wordt gelijk 
gekozen aan I-p . Invullen van Pl=0.25 en p2=0.75 in 4.2.2 geeft, 

1 

1 
(4.2.3) 

q2 - 91 1 + 3  

Met 4.2 .3  ligt het functieverband tussen letselrisico en letselcriterium vast 
op de keuzes van q Het voordeel van het gebruik van 4.2.3 is 
dat alle functies p nu tussen de waarden O en 1 liggen, ongeacht de 
waarde van q. De totale multicriteriumfunctie wordt samengesteld uit de zes 
individuele probability functions, door sommeren van de deze functies. 

en q, na. 
1 

i 

n=6 
F = I  Pi 
m i=1 

(4.2.4) 

A l s  laatste stap moeten in 4.2.3 keuzes worden gemaakt voor q en q2. Op 
basis van literatuur zijn voor de zes krachten en momenten die als nekletsel- 

parameter dienen voor een negen maanden oud kind geen waarden voorhanden. Op 

grond van de simulaties die met MADYMO zijn gedaan zijn voor q, en q globale 
schattingen gemaakt. Deze waarden zijn dus beslist niet gebaseerd op statisti- 

sche gegevens. Zij dienen om te kijken of het minimaliseringcalgoritme m.b.t. 
4.2.4.  werkt. De geschatte waarden voor q, en q2 zijn opgenomen in onderstaan- 
de tabei. 

1 

2 
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41 
letselparameter 

q2 

Y-component kracht in 
uppertorso-neck joint [NI. 
2-component kracht in 
uppertorso-neck joint [NI. 
Y-component kracht in 
neck-head joint iNj. 
2-component kracht in 
neck-head joint [NI. 
Resulterend moment 
uppertorso-neck joint [Nml. 
Resulterend moment 
neck-head joint [Nm]. 

1750 

404 

ann 
OVV 

1200 

58 

12 

1450 

707 

950 

1500 

68 

15 

tabel 4 . 1  Geschatte waarden voor q en q,. 1 

4.3 ne cantsaints 

Niet ieder ontwerp dat de nekletselparameters minimaliseert, zal ook een 
goed ontwerp zijn. Er zijn randvoorwaarden waaraan een ontwerp volgens ECE44 
moet voldoen. Van deze randvoorwaarden zijn de twee belangrijkste 
geselecteerd, nl. 

1 )  De resulterende borstversnelling mag niet langer dan 3 [msl het niveau 
van 55 Igl overschrijden. 

2)  Het hoofd van de dummy-pop moet binnen de in onderstaande figuur aangegeven 
grenzen blijven. In de figuur staat gearceerd de autostoel afgebeeld. 

Aangegeven is de horizontale grens waarbinnen het hoofd van de dummy moet 
blijven. Het punt C is een vast referentiepunt op de slede, w a a r  het zitje op 
bevestigd is. In de praktijk biijkt alieen be horizontale afst~md van h l m g .  

Tfgdens een b o t s h g  zal het hoofd vriJwel n o o i t  brtiten de verticale grenzen 
komen. 
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1 \ '111 

figuur 4.3 Grenzeìì iiâârbiîì~en het hmfd Y=- de bummypop tijdens de 

botsing moet blijven. 

Of aan de eerste constraint wordt voldaan kan worden nagegaan met het 3MS 
criterium. Het 3% criterium kan voor ieder lichaam in MADYMO worden aange- 

wend. Met het oog op de tweede constraint wordt de invoer data-set uitge- 

breid met de output-parameter RELDIS. M.b.v RELDIS wordt de afstand tussen het 
hoofd van de dummy en het punt Cr bepaald alsmede de horizontale - en 
verticale component van deze afstand. Voor de twee constraints waaraan 

moet worden voldaan worden ook modellen aangepast. Zij worden bij het 

mimimaliseren van 4.2.4 meegenomen als constraints. 
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5. Resultaten van het optimalisatieproces 

5.1 Toepassing van een eerste orde model 

Het testprobleem zoals beschreven in 4 . 1  bevat 12 ontwerpvariabelen. Om de 
ir;;'?oed var? deze ontwerpvarlabelen op de nekletselparameters ie 'bepalen worden 
deze parameters in eerste instantie beschreven met een model waarin xi t/m x12 
lineair voorkomen. Het model is opgebouwd uit een constante, 12 hoofdtermen en 
alle, dit zijn er 66, eerste orde interactietermen tussen de ontwerpvariabelen 
onderling. Het model voor de shear load kan als volgt geschreven worden, 

F = 8, + B1xl + B2x2 + ..S x + 6 x x + . .+ @xS3xl2 + . . 
Y 12 12 13 1 2 + @7*x11x12- 

Voor de axial load F en het resulterende moment M in beide Joints kunnen 
soortgelijke modellen worden opgesteld. 

z res 

Om voor een eerste orde model een model aan te passen is het voldoende om 
elk van de twaalf ontwerpvariabelen op slechts twee niveau's te variëren. Deze 
twee niveau's worden in dit geval geschaald naar de waarden 1 en 3. Niveau 1 
komt overeen met de numerieke waarden zoals die staan in de eerste kolom van 
tabel 5.1, en bevat de ontwerpvariabelen zoals die staan in de uitgangsdata- 
set, child.dat. Niveau 3 komt overeen met de tweede kolom in deze tabel en 
bevat de bovengrenzen van de ontwerpvariabelen zoals Weisz [21 die bepaald 
heeft. Deze schaling van niveau's is ingevoerd vanwege een hogere rekennauw- 
keurigheid bij zowel het "optimal design" gedeelte als bij het "modelfitting" 
gedeelte. Wanneer namelijk met getallen van dezelfde grootte-orde wordt gere- 
kend zullen de rekenresultaten nauwkeuriger zijn dan wanneer de getallen waar- 
mee gerekend wordt sterk van grootte-orde verschillen. 

Voor bovenstaand model is met het optimal design deel van CADE een optimale 
proefopzet ontworpen. Hiervoor is het in 2.3 genoemde D-criterium gebruikt. 
Het Excursiealgoritme is gebruikt voor het berekenen van de proefopzet. De 
kandidaatruimte van de proefopzet bevat 212 = 4096 kandidaatpunten. Het mini- 
mum aantai kandfbaatpaìten dat vereist IC hij het  modeifittirig proces is ge- 

lijk aan het aantal termen in het polynoom model, 79. Omdat we ook graag een 
uitspraak doen over de nauwkeurigheid van het model worden 100 punten ge- 
bruikt i.p.v. het minimum vereiste aantal 79. 
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Ontwerpvariabele 

massa zitje [kgl 
massatraagheid 
zitje [kgm21 
y-coördinaat 
meurtep1LRt zi’Je Em! 
z-coördinaat 
zwaartepunt zitje íml 
hoekverdraaiing 
zitje Iradl 
stijfheid contact 
zitje-achterbank [N/ml 
hysteresis contact 
zitje-achterbank [-I 
stijfheid autogordel [N/ml 
stigfheld harnasgordel [M/rnl 
speling harnasgordel [mml 
aanhechtingspunt 
schoudersegment [ml 
aanhechtingspunt 
heupsegment [ m l  

Niveau 1 

(uitgangsdataset) 
6.9  

0.28 

-0.265 

O. 245 

O. 265 

uitgangssituatie 

uitgangssituatie 
uitgangssituatie 
uitgangssituatie 
35 

(-0.401,0.440) 

(-0.280,0.172) 

Niveau 3 

2. o 

O .  14 

-0.1 

o. 1 

O.  439 

verdubbeld 

verdrievoudigd 
verdubbeld 
verdubbeld 
17 

(-0.435,0.540) 

(-0.3’0, 170) 

Tabel 5 . 1  De twee niveau’s die worden gebruikt voor het eerste orde model. 

Na het uitvoeren van 100 simulaties met MADYMO, worden de zes nekletcelpa- 
rameters genoemd in 4.1 bepaald als functie van de 12 ontwerpvariabelen. Om 
een indruk te krijgen van de voorspellingskracht van het eerste orde model is 
in appendix B het verloop van de zes nekletselparameters als functie van 6 

ontwerpparameters volgens het eerste orde model uitgezet tegen het verloop 
zoals MADYMO dat voorspeld. In deze Appendix zijn niet alle twaalf ontwerpva- 
-- liauelen -L beschouwd maar de 6 ontwerpvariabelen die in 5.2 geselecteerd zullen 
worden om daarmee een kwadratisch model aan te passen. Deze 6 zijn, 

1 )  massatraagheid zitje. 
2) De y-coördinaat van het zwaartepunt van het zitje. 
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3) De z-coördinaat van het zwaartepunt van het zitje. 
4)  De hoekverdraaiing van het zitje. 
5)  De stijfheid van de autogordel. 
6)  De stijfheid van de harnasgordel. 

Uit de figuren valt af te lezen dat het werkelijke verloop van de neklet- 
selparameters als functie van de zes afzonderlijke ontwerpvariabelen goed 
wordt vtorsWM voor zv̂ 'r'r"r het het vor lmp van slechts één ontwerpvariabele 

betreft. Hoe het eerste orde model voorspeld in een ander gedeelte van de 
12-dimensionale ontwerpruimte is op grond hiervan niet te zeggen. 

De volgende stap is het minimaliseren van de gefitte modellen. M.b.v. CADE 

is voor elk van de 6 modellen gezocht naar het ontwerppunt waarin het model 
zijn minimum aanneemt. Hierbij worden de twee constraintfuncties die 
genoemd zijn in 4.3 ook als dusdanig meegenomen. Er blijkt echter dat geen van 
beide constraints in het beschouwde ontwerpgebied ooit actief wordt d.w.z. 

de conctraintfuncties zouden in dit geval ook buiten beschouwing kunnen 
worden gelaten. De gevonden minima kunnen worden vergeleken met de waarden die 

MADYMO geeft in het betreffende ontwerppunt. Deze vergelijking is weergegeven 

in tabel 5.2. 

f 
Voorspelde minimum 

(eerste orde model) 

1246 

209 

719 

999 

44 

2.24 

Werkelijke minimum 

(MADYMO) 

Letcelparameter 

Y-component kracht in 

uppertorso-neck joint [NI. 

2-component kracht in 

uppertorso-neck joint [NI. 

Y-component kracht in 

neck-head joint [NI. 

2-component kracht in 

neck-head joint [NI. 
Resulterend moment 

uppertorso-neck joint [Nml. 

Resulterend moment 

neck-head joint iNmj 
L 

tahnl 4 7 Vnranli iìrina t,,cenn vnnrcnnlrle m i n i m a  en m i n i m a  aevnnrlen m o t  Msr4rmn 

1391 

260 

788 

1195 

55 

5 . 9  
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Uit tabel 5.2 moet geconcludeerd worden dat de met de 6 gefitte modellen 
voorspelde minima slecht overeenkomen met de minima volgens MADYMO. Alle voor- 
spelde minima liggen ver onder de minima volgens MADYMO. Wel geldt telkens dat 
een ontwerppunt dat een minimum vertoont in een gefit model in MADYMO ook een 
lage waarde voor de betreffende nekletselparameter vertoont. 

Om voor dit eerste orde model tot een uiteindelijk onineip te komen w r d t  

m.b.v. de multicriteriumfunctie 4.2.4 gezocht naar dat ontwerppunt dat alle 
zes nekletselparameters gering houdt. De waarden voor q en q, die in 4 .2 .3  

gebruikt zijn voor de zes nekletselparameters zijn zoals eerder vermeld geba- 
seerd op schattingen die staan vermeld in tabel 4.1. Als uiteindelijk ontwerp- 
punt wordt gevonden, 

i 

ûntwerpvariabele 
(zie 4 . 1 )  - 

1 
e 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

numerieke waarde in 
optimaal ontwerppunt 
2.0 Ikgl 
0.14 [kgrn21 

-0.265 [ml 
0.245 [ml (-1 
4.8' achterover gekanteld. 
verdubbeld 
onveranderd. 
onveranderd. 
onveranderd. 
onveranderd. 
(-0.401, 0.440) [ml 
(-0.3,O. 170) [ml 

uitgangsdataset 

6.9 [kgl 
0.28 akgm21 
-0.265 [ml 
0.245 [ml 
0' achterover gekanteld. 
- 
- 
- 
- 
- 
(-0.401, 0.440) [ml 
(-0.28,-0.172) [ml 

tabel 5 . 3 .  Optimale waarden voor de ontwerpparameters met hun waarden 
in de uitgangsdataset voor het eerst orde model. 

Yccr de zes &cletselparameters worden be volgeilde narieriake waarder? gevonden, 
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zie 4.1 in optimaal punt bij uitgangsdataset 

tabel 5.4. Nekletselparameters in optimaal ontwerppunt 
en volgens uitgangsdataset. 

Uit tabel 5.4  valt af te lezen dat de reduktie van de nekletselparameters 
aanzienlijk is. 

5.2 Toepassing van een kwadratisch model. 

De volgende stap in het vinden naar een optimaal ontwerp is het uitbreiden 
van het eerste orde model naar een kwadratisch model. Dit kwadratische model 
zal waarschijnlijk een betere beschrijving van het verloop van de nekletselpa- 
rameters geven dan het eerste orde model. Voor een kwadratisch model is het 
noodzakelijk alle ontwerpvariabelen op drie niveau’s te variëren. De drie 
niveau’s zijn 1,  2 en 3. Ook voor dit kwadratische model zou een proefopzet 
moeten worden ontworpen. De kandidaatruimte van een volledige proefopzet be- 
slaat echter 312 ontwerppunten, een aantal dat op de Alliant ( T . U . E . )  niet 
verwerkt kan worden. Het besturingssysteem weigert de berekening op te star- 
ten. Een tweede nadeel van een volledig kwadratisch model is het grote aantal 
termen (meer dan ZOO). Om deze redenen is besloten om op grond van de model- 
aanpassingsresultaten van het eerste orde model zes ontwerpvariabelen vast te 
leggen op niveau 1 of 3 volgens tabel 5.1. Dit selecteren gebeurt op grond 
van een partisle T-test. Deze test wordt tijdens hat modeifitten vac het line- 
aire model standaard uitgevoerd. De waarde van de zgn. T-parameter is een maat 
voor de betekenis van een term in het lineaire model. De mate waarin een term 
voor een toe- of afname zorgt van een nekletselparameter is af te lezen aan de 
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T-parameter. Hoe groter de waarde voor T hoe belangrijker de term. Er zijn 3 
ontwerpvariabelen die grote invloed hebben op de nekletselparameters t.w. 

- De massa. 
- De stijfheid van het contact zitje autostoel. 
- Aanhechtingspunt schoudersegment van 
de harnasgordel. 

Deze vaststelling gebeurt op grond van hoofdeffecten, interactie-effecten zijn 

niet meegerekend. Deze drie ontwerpvariabelen zijn ook door Weicz gevonden als 
de belangrijkste. De 3 ontwerpvariabelen worden alle drie op niveau 3 volgens 

tabel 5.1 vastgelegd, zodanig dat hun invloed op de nekletselparameters zo 

gunstig mogelijk is. Drie andere ontwerpvariabelen hebben nauwelijks of geen 
invloed op de nekletselparameters nl, 

- hysteresis contact 
zitje-achterbank. 

- speling harnasgordel. 
- aamhechtingspunt heupsegment van 
de harnasgordel. 

Deze drie variabelen worden op hun oorspronkelijke niveau (niveau 1 uit tabel 
5.1) vastgelegd. Bovenstaande ontwerpparameters met hun vastgelegde niveau 
zijn weergegeven in tabel 5.5. 

ontwerpvariabele 

1 )  massa [kgl. 

2) stijfheid contact zitje- 

autostoel. 

3) Hysteresis. 

4) speling harnasgordel [ml 
5) aanhechtingspunt 

schoudersegment [ml 

6 ) Aanhecht; fngspunt 
heupsegment [ml 

niveau 

3 

3 

1 

1 

3 

1 

Tabel 5.5. Vastgelegde grenzen van zes van de twaalf ontwerpvariabelen. 
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De zes overgebleven ontwerpvariabelen zijn, 

1 Ontwerpvariabele 
I 
massatraagheid zitje 
y-coördinaat zitje- 
zwaartepunt 
z-coördinaat zitje- 
zwaartepunt 
hoek zitje 
stijfheid 
autogordel 
st i jfheid 
harnasgordel 

- massatraagheid zitje 
- y-coördinaat zitje zwaartepunt 
- z-coördinaat zitje zwaartepunt 
- hoek zitje 
- c t i  jineici autogordel 
- stijfheid harnasgordel 

Voor deze zes wordt een volledig kwadratisch model opgesteld van de volgende 
vorm , 

+...+ p x x + 6 x2x F = po+ 6 x +...+ p X + 
2 

58 5 6 

X2 + S . +  6 x2 + 6 13 1 2 27 5 6 28 1 2 1 1  6 6  7 1  12 6 Y 
+ ...+ 6 x x  

Dit model beslaat 58 termen inclusief een constante. Er wordt weer een 
proefopzet ontworpen in de 6-dimensionale ontwerpruimte bestaande uit 100 

ontwerppunten. Iedere ontwerpvariabele wordt nu op drie niveau's ingesteld. De 
niveau's zijn weergegeven in tabel 5.6., niveau 1 komt weer overeen met de 
ui tgangsdataset . 

Niveau 1 

0.28 [kgm21 
uitgangsdataset) 

-0.265 [ml 

0.245 [ml 
O' achterover 

uitgangssituatie 

uitgangssituatie 

Niveau 2 

0.21 [kgm21 

-0.1825 [ml 

0.1725 Iml 
5' achterover 

1.5 maal stijver 

î . 5  maai stijver 

Niveau 3 

0.14 [kgm21 

-0.1 [ml 

0.1 [ml 
10' achterover 

2 maal stijver 

2 maal stijver 

Tabel 5 . 6 .  De drie niveau's van de zes ontwerpvariabelen 
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Evenals dat bij het eerste orde model gebeurd is worden van de aangepaste 
modellen m.b.v. CADE de minima gezocht en vergeleken met de minima volgens 
W W O .  Ook hier worden de twee constraintfuncties meegenomen in het minimali- 
satie algoritme. Er blijkt hier evenals dat bij het eerste orde model het 
geval was dat de constraintfuncties nooit actief worden. De vergelijkingsre- 
sultaten etam in t^h-l 5 . 7  

Letselparameter I 
Y-coördinaat kracht in 
uppertorso-neck joint [NI. 
Z-coördinaat kracht in 
uppertorso-neck joint [NI. 
Y-coördinaat kracht in 
neck-head joint [NI. 
Z-coördinaat kracht in 
neck-head joint [NI. 
Resulterend moment 
uppertorso-neck joint [Nml 
Resulterend moment 
neck-head joint [Nml 

Voorspelde minimum 
(kwadratisch model) 

1380 

617 

77 1 

1146 

47 

7.3 

~ 

Werkelijke minimum 
(MADYMO) 

1364 

610 

780 

1150 

51 

7.6 

Tabel 5.7. Vergelijking van de voorspelde minima met kwadratisch model 
en minima gevonden met MADYMO. 

Wit vergelijking van de tabellen 5.2 en 5.7 kan de conclusie worden getrok- 
ken dat alle met het kwadratische model voorspelde minima hoger zijn dan bij 
het eerste orde model. Het verschil tussen voorspelde en werkelijke minima is 
echter veel kleiner geworden. De meeste met W W O  gevonden minima zijn tevens 
lager dan die bij het eerste orde model. De conclusie mag getrokken worden dat 
eeïi badratisct? model beter beschrijft dan het eerste orde model. 

Als laatste stap wordt m.b.v. de multicriteriumfunctie 4.2 .4  net zoais bij 
het eerste orde model gezocht naar het optimale ontwerppunt. Zoals gezegd zijn 
de individuele functies Pi niet exact bekend door het ontbreken van juiste 
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numerieke waarden voor ql en q,. Met schattingen voor qi en q, wordt de mini- 

malisatie van 3.2.4 toch uitgevoerd. De beide constraints genoemd in 4.3 
worden ook hier meegenomen maar worden nooit actief. Als optimaal ontwerppunt 
wordt nu gevonden, 

Intwerpvariabele 
:zie 9. i: 

1 
2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Numerieke waarde in 
optimal ontwerppunt. 

2.0 [kgl 
0.28 [kgm21 

-0.248 [ml 
0.245 [m] 
O' achterover gedraaid 

verdubbeld 
onveranderd 

onveranderd 

onveranderd 
onveranderd 
(-0.401,8.440) Iml 
(-0.3,0.17) [ml 

uitgangs dataset 

6.9 [kgl 
0.28 [kam2] 

-0.265 [ml 

0.245 Cml 
O' achterover gedraaid 
- 
- 
- 
- 
- 
( 4 . 4 0 1 ,  Q. 040) [ml 

(-0.28.0.172) [ml 

tabel 5.8. Optimale waarden voor de ontwerpparameters met hun waarden 

in de uitgangsdataset voor het tweede orde model. 

Voor de zes nekletselparameters worden in dit ontwerpunt met MADYMO de 
volgende waarden gevonden, 

letselparameter 

zie 4.1 

~~ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Numerieke waarde 

in optimaal punt 

(absolute waarde) 

1379 

540 
769 

1165 

5i 
11 

Numerieke waarde 

bij uitgangsdataset 
(absolute waarde) 

1678 

626 

1009 

1365 

71 

15 

tabel 5.9. Nekletselparameters in optimaal ontwerppunt en in uitgangsdataset. 
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De minima voor de letselparameters liggen voor het kwadratische model lager 
dan voor het eerste orde model m.u.v. de laatste nr. 6. 

5.3 VergeliJking van resu l t a ten  iet eerder onderzoek. 

In tabel 5.10 is een vergelijking gemaakt tussen de red-&tie die 

optreedt van de nekleselparameters in het uiteindelijke ontwerp volgens Ueisz 

en dat volgens het kwadratische model in dit verslag. 

letselparameter 
(zie 4.1) 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

reduktie ( X I  

(Weict) 

-ia 
+22 

-24 

-14 

-28 

-34 

reduktie ( X I  

(kwadratisch model) 

-17 
-14 
-23 

-14 

-28 

-26 

tabel 5.10. Vergelijking tussen resultaten Ueisz [21 en van dit onderzoek. 

De bij het kwadratische model optredende redukties zijn iets geringer dan bij 

Weisz, belangrijk is echter dat de axial load in de upper torso-neck joint 
niet meer toeneemt maar ook afneemt. Dit resultaat is te danken aan het ge- 
bruik van de multicriteriumfunctie. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden, 

- In dit verslag zijn een eerste orde en een kwadratisch model aangepast om te 
proberen de zes nekletselparameters als functie van resp. 12 en 6 ontwerpvari- 

abelen te beschrijven. Het kwadratische model beschrijft aanzienlijk beter dan 
het eerste arde. Wat voor beide modellen geldt is dat een tnt-3reïppat waarin 
een minimum wordt gevonden tevens een lage waarde vertoont wanneer de simula- 
tie wordt uitgevoerd in dat ontwerppunt net MADYMO. 

- De twee uiteindelijk gevonden ontwerpen (eerste orde en kwadratisch) verto- 
nen voor alle zes nekletselparameters lage waarden. Vergelijking van het met 
het kwadratische model gevonden definitieve ontwerp met het ontwerp dat 

Weisz vond toont het nut van de gebruikte multicriteriumfunctie aan. 

- Het belangrijkste aspect om tot een optimaal ontwerppunt te komen is het 
modelfittingproces. Met een goede beschrijving van de Petselparameters valt of 

staat het gehele ontwerpproces. Als het werkelijke verband tussen letselpara- 
meters en ontwerpvariabelen niet of nauwlijks bestaat d.w.z. een random karak- 

ter heeft, dan zullen alle pogingen om tot een goede beschrijving te komen 
tevergeefs zijn. Er moet van tevoren dus eerst goed worden nagegaan hoe een 
bepaalde letselparameter zich gedraagt onder invloed van de ontwerpvariabe- 

len. Eventueel kan gepoogd worden een letselparameter te beschrijven als func- 
tie van een andere set ontwerpvariabelen die het verloop van de letselparame- 
ter wel goed voorspellen. 

- De stabiliteit oftewel de mate waarin de nekletselparameters veranderen big 
kleine afwijkingen vanuit het optimale ontwerppunt is in dit verslag niet 

bekeken. We zien liever dat de nekletselparameters wat hoger uitvallen maar in 

elk geval weinig variatie vertonen rondom het optimale ontwerppunt dan dat we 

te maken hebben met lage nekletselparameters die even buiten het optimale 

ontwerppunt direct omhoog schieten. 

Evenals de stabiliteit is sok de mate bisaiin eeii ee~-%aal gevarden mtwerg 

gevoelig is voor kleine afwijkingen in de uitgangspositie van de dummypop niet 

beschouwd. Het liefst zouden we zien dat de uitgangspositie van de dummy van 
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weinig invloed is op de nekletselparameters. 
Beide bovenstaande aspecten zouden bij vervolg onderzoek kunnen worden 

onderzocht. Het minimaliseringsalgoritme zou uitgebreid kunnen worden met 

routines die rekening houden met de stabiliteit in een gevonden ontwerpunt. 

- Bij de overgang op een kwadratisch model zijn 6 ontwerpparameters op hun 
boven- of ondergrens vastgelegd. Het vastleggen van deze 6 ontwerpparameters 
is ge-beura op grond viui de fiir:eed die de 6 mtrerpparameters hadden op het 
eerste orde model. Deze werkwijze zal niet altijd even nauwkeurig zijn. Het 
kan voorkomen dat een waarde voor een zekere ontwerpparameter ergens tussen de 

onder- en bovengrens zal inliggen, terwijl men nu door uitsluitend lineaire 
effecten te schatten altijd op de ontwerpgrenzen zal uitkomen met het 
vastleggen van bepaalde ontwerpparameters. 
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Appendix A 

Hulpmiddelen voor het gebruik van CADE en MADYMO. 
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Wanneer een aanzienlijk aantal HADYMO runs gedraaid moeten worden vergt het 
met de hand prepareren van de invoerfile's uiteraard veel tijd. Er zijn enkele 
programma's geschreven waarmee gemakkelijk veranderingen in de invoerfile 
kunnen worden uitgevoerd. In de huidige vorm van de programma's hebben zij 
betrekking op de verandering van de in dit verslag besproken twaalf ontwerpva- 
riabelen in de invoerf ile child. dat. Uiteraard moeten deze programma's aange- 
past worden wanneer men te maken heeft met een andere ontwerpvariabele of een 
andere invoerfile. In de huidige vorm iie'D'oen ze de velgeïìbe mme?l, 

massa2. f tn 
massa3. ftn 
traag2.ftn 
traag3.ftn 
zwy2. f tn 
zwy3. ftpi 

zwz2. f tn 
awa3. f t n  

hoek2. f tn 
hoek3. f tn 
sta2.ftn 
sta3. f tn 
hys2. f tn 
hys3. f tn 
stc2. f tn 
stc3. f tn 

sph2. f tn 
sph3. f tn 
sth2.ftn 
sth3. f tn 
zwy2.ftn 
zwy3. f tn 
zwz2. f tn 
zwz3. f tn 

De afkortingen staan voor de twaalf ontwerpvariabelen. De nummers 2 en 3 staan 
voor het niveau van de betreffende ontwerpvariabele. 

Ook voor het sorteren van de letselparameters uit de uitvoerfile's van 
MADYMO zijn programma's beschikbaar. Deze programma's beginnen met sort, waar- 
na de naam van de letselparameter volgt. Bv. sortunmvyc.ftn. Hierbij wordt de 
maximale y-component van de kracht in de uppertorso-neck joint gesorteerd. 

Bovenstaande hulpprogramma's zijn terug te vinden op de Apollo workstations 

onder de directories /src/users/wklink en /src/users/wwklink/madymo43/2d. Zij 
dienen uiteraard per toepassing aangepast te worden. Het compileren gebeurt 
door de shell ''ml' op te starten met daarna de naam van de te compileren file, 
dus sh rn "filename" . 

41 



Appendix B 

Verloop van de letselparameters als functie van zes ontwerpvariabelen. 
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Het verloop van de y-component van de kracht in de uppertorso-neck joint a l s  
functie van de massatraagheid. 

- wcrkelifi - - -  voorspeld 

2000 I 
- 

I 
I 

O z - 
0.14 026 0.18 0.22 026 028 

mssatraagheid [kgn**21 

Het verloop van de z-component van de kracht in de uppertorso-neck joint 

als functie van de massatraagheid. 

werkelifi --- voorspeld ..... 

300 ‘“i 
O J  I 

I I I 

O. 14 026 0.98 e.22 
massatmadwid [kqn**21 

026 828 
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Het verloop van de y-component van de kracht 
functie van de massatraagheid. 

in de neck-head joint als 

- T 
i;' 1000 
10 2 

O 

- - - -  _ _ _ _ .  

I t I I 

Het verloop van de z-component van de kracht in de neck-head joint 
als functie M ~ R  de massatraagheid. 

2000 

z - 
g 1000- 
ID 
2 

O 

--- wcrkelifi 

---------,--------------------- 

I I I 

voorspeld ....- 
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Het verloop van het resulterend moment in de uppertorso-neck joint als functie 

Y 
S 

i Q:  
1 3 0 -  ai 
3 20- 
2 

10 

van de massatraagheid. 

- wcrkeiifi 

- 

--- voorspeld 

10 

8 

80 I 

- 

I I I I 

O '  I I I I 

O. 14 0.16 0.18 0.2 2 026 020 
mssatraadeid [kgn**21 

Het verloop van het resulterend moment in de neck-head joint als functie van 
de massatraagheid. 

voorspeld ..... wcrkelifi --- 

2o 

45 



y-component van de kracht in de uppertorso-neck joint aïs functie van 

y-coördinaat vafi het zitje-zwaartepunt. 
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z-component van de kracht in de uppertorso-neck joint als functie van de 
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y-component van de kracht in de neck-head joint als functie van de 

y-coördinaat van het zitje-zwaartpunt. 
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resulterend moment in de uppertorso-neck joint als functie van de y-coördinaat 

van het zitje-zwaartepunt. 
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het zitje-zwaartpunt. 
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y-component van de kracht in de uppertorso-neck joint als functie van de 
z-coördinaat van het zit,je-zwaartemmt. 
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z-component van de kracht in de uppertorso-neck joint als functie van de 
z-coördinaat van het zitje-zwaartpunt. 

--- wakeli& voorspeld ..... 
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y-component van de kracht in de neck-head joint als functie van de 
z-coördinaat van het zitje-zwaartepunt 
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z-component van de kracht in de neck-head joint als functie van de 

z-coördinaat van het zitje-zwaartepunt. 
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resulterend moment in de uppertorso-neck joint als functie van de z-coördinaat 
van het zitje-zwaartepunt. 
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resulterend moment in de neck-head Joint als functie van de z-coördinaat van 

het zitje-zwaartepunt. 
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y-component van de kracht in de uppertorso-neck joint als functie van de 
achterwaartse hoekverdraaiing van het kinderzitje. 
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z-component van de kracht in de uppertorso-neck joint als functie van de 

achterwaartse hoekverdraaiing van het kPnderzitJe. 
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y-component van de kracht in de neck-head joint als functie van de 
achterwaartse hoekverdraaiing van het kinderzitje. 
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z-component van de kracht in de neck-head joint als functie van de 

achterwaartse hoekverdraaiing van het kinderzitje. 
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resulterend moment in de uppertorso-neck joint als functie van de 
achterwaartse hoekverdraaiing van het kindrzitje. 
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moment in de neck-head joint als functie van de achterwaartse 
hoekverdraaiing van het kinderzitje. 
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y-component van de kracht in de uppertorso-neck joint als functie van de 
stijfheid van de autogordel. 
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% 1 300- 
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z-component van de kracht in de uppertorso-neck joint a l s  functie van de 
stijfheid van de autogordel. 
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y-component van de kracht in de neck-head joint als functie van de stijfheid 
van de autogordel. 

z-component 
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van de kracht in de neck-head joint als functie van de stijfheid 
van de autogordel. 
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resulterend moment in de uppertorso-neck Joint als functie van de stijfheid 
van de autogordel. 
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y-component van de kracht in de uppertorso-neck joint als functie van de 

stijfheid van de harnasgordel. 
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z-component van de kracht in de uppertorso-neck Joint als functie van de 

stijfheid van de harnasgordel. 
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y-component van de kracht in de neck-head joint als functie van de stijfheid 
van de harnasgordel. 

voorspeld - - -  wak& i)< - 

I I I I I 
1 1.2 i .4 1.6 1.8 20 
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z-component van de kracht in de neck-head joint als functie van de stijfheid 
van de harnasgordel. 
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reculterend moment in de uppertorso-neck joint als functie van de stijfheid 
van de harnasgordel. 
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Appendix C 

MADYMO Invoer dataset van een kinderzitje met daarin een 9 maanden oud kind. 
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Appendix D 

Nieuwe subroutines behorende bij CADE, t.b.v. optimalisatie. 
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