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Samenvatting
Wongehaisuwat (1981, 1984) beschrijft een dynamisch model van de knie,waarbij het
kniegewricht niet als een scharnier wordt beschouwd, maar als twee lichamen die contact maken. Deze
twee lichamen zijn de femur (het dijbeen), die horizontaal is opgehangen en beschouwd wordt als
vaste wereld, en de tibia (het scheenbeen), die de beweging van een slinger uitvoert. Het model, dat
beschreven wordt, bestaat in feite uit één bewegend lichaam dat moet voldoen aan bepaalde constraints. Deze constmints zijn voorwaarden ten aanzien van de positie, oriëntatie en beweging van de
tibia.
Wet model heeft twee soorten ingangen. Er zijn ingangen, die de beweging veroorzaken en
stabiliseren, en ingangen, die zorgen voor het handhaven van contact. Tot de eerste soort behoren de
spierkrachten en de zwaartekracht, t& de hveede soort behoren de ligmentkrachten en contactkrachten. De ligamentkrachten zijn afhankelijk van de positie en oriëntatie van de tibia en zijn daarmee te
beschouwen als een soort toestandsterugkoppeling. Om aan de constraints te voldoen worden
bovendien nog twee contacîkrachten ingevoerd.
Met behulp van het inverse dynamische model worden voor een gewenste trajectorie de
nominale b-gmg.Whka krekend. Y
, bestmd wûrdt teíïùggekûppclû inet beh-dip van een PD regelaar. Deze PI>-regelaar plaatst de polen van het gelinearkeerde systeem in de punten van de
gewenste trajectorie. Aangezien de gewenste trajectorie een functie is van de tijd, is het gelineariseerde
systeem ook een functie van de tijd. Dit betekent dat de PD- regelaar tijdsafhankelijk is.

In dit verslag is de afleiding van het model van Wongchaisuwat nog eens doorgelopen.
Allereerst is de door Wongchaisuwat gebruikte afíeiding van het dynamisch model gevolgd. Wongchaisuwat leidt voor zowel rollen als glijden een dynamisch model af. Onduidelijkheden in de
afleiding zijn nader bekeken. De onnauwkeurigheden en fouten in het artikel van Wongchaisuwat
(1984) zijn gecorrigeerd. Vervolgens is geprobeerd het model voor glijden in MATLAB toe te passen.
Geprobeerd is om de met dit model in MATLAB verkregen resultaten te vergelijken met de resultaten,
die Wongchaisuwat geeft. Daarna is de door Wongchaisuwat gebruikte afleiding van de PD- regelaar
bekeken. Voor deze terugkoppeling is ook alleen gekeken naar het geval van glijden.
Bij de afleiáing van het erse dynamisch model, zijn door Wongchaisuwat aannamen gedaan
voor het verloop van de contactkracht. Deze fundamentele achtergrond van deze aannamen is echter
niet duidelijk geworden. Waarschijnlijk zijn deze aannamen gemaakt op basis van experimenteel
sndevan stads& evenwicht van de Me.
Vervolgens is met behulp van de dynamica van het kniemodel dit kniemodel zonder
terugkoppeling in MA"L.Al3 toegepast. Er zijn enige simulaties uitgevoerd. Omdat het dynamisch en
het inverse dynamisch model gebaseerd zijn op dezelfde vergelijkingen met dezelfde parameters, wordt
de gewenste trajectorie ook exact gevolgd. In de door Wongchaisuwat gegeven resultaten is dit echter
Tedotte staat in de door Wongchaisuwat gegeven afleiding van de PD-regelaar, die als
km&Qpphg v m %ret, kniemodel ~ m s€mgepen;,
t
een mìMx, die vsigens WcmgCSiaisuwat inverteerbaar is. Het is echter (zowel analytisch als numeriek) gebleken dat deze matrix niet inverteerbaar is.
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1, Inleiding
Wongchaisuwat (1981, 1984) beschrijft een dynamisch model van een knie. Dit model
beschiïjft de beweging van het onderbeen in sagithie vlak. In tegenstelihg tot eerdere kniemodellen
wordt door Wongchaisuwat de knie niet als scharnier beschouwd. In werkelijkheid bestaat de
beweging van de tibia langs de femur namelijk uit ghjden, rollen of een combinatie van beide. Het
bescbven model beschouwt het kniegewricht als het contact tussen twee starre lichamen. Deze twee
lichamen zijn de tibia (het s-%eenbeen) en de femur (het dijbeen). De femur is gefixeerd in een
horizontale positie, terwijl de tibia beschouwd kan worden ais een slinger die heen en weer beweegt
zonder contact te verkm- met de femure
Het dynamisch model van de knie (systeem model in Figuur 1.1) heeft twee verschillende
soorten lngmgsgmo~&en(inputs). Ten eerste zijn er hgangsgrootkden (krachten), die de relatieve
beweging van de tibia ten opzichte van de femur veroorzaken en stabiiseren. De zwaartekracht wordt
gezien als de belangríjkste kracht, die voor de beweging zorgt. De spierkrachten zorgen voor het
stabiliseren van de beweging. Ten tweede zijn er de ingangsgrootheden (ook krachten), die zorgen
voor het contact tussen femur en tibia. De krachten, die zorgen voor het contact zijn de ligamentkrachten.

I
1

State

Figuur 1.1: Blok diagram van het model met constraints.
Tijdens een beweging van de tibia moet deze contact houden met de femur. Dit betekent dat
de twee lichamen een gemeenschappelijk punt hebben. In dit contactpunt moeten bovendien de twee
lichamen aan elkaar raken. De beweging langs het contactvlak van de femur wordt opgesplitst in drie
gedeelten. Beginnend bij volledige extensie rolien de twee lichamen eerst over elkaar in een gebied
van 35 graden. Daarna is de beweging over een hoek van 50 graden een combinatie van rollen en
glijden. De rest van de beweging (55 graden) langs het contactvlak is glijdend tot het punt van
volledige flexie. Meen de puur gííjdende en de puur rollende beweging worden beschouwd. O&qgemmen wordt dat door het hmduaren van twee contactkrachten aan de constraints voor rollen kan
worden voldaan Om aan de constraints voor glijden te voldoen is één contactkracht voldoende. De
contactkrachten vormen de vierde en laatste groep krachten.
I
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Voor het handñaven van de constraints en het zorgen voor lokale stabiliteit zorgen de
ligamentkrachten. Deze ligamkntkrachten zijn te beschouwen als niet lineaire toestandsterugkoppeling.
De gmoüe van de ligamentkrachten is immers afhaddijk van de lengte van de ligamenten. De
ligamenten worden beschouwd als niet-lineaire veren. De lengte van de ligamenten is weer afhankelijk
van de positie van de tibia.
Geprobeerd is om de tibia een gewenste trajectorie te laten doorlopen. Daartoe worden met
behulp van het inverse dynamisch systeem de nominale spierkrachten bepaald. Het verschil aissen de
gewenste trajectorie en de werkeíijke toestand wordt behandeld met een variabele PD- regelaar. De
elementen van de matrices die voor de proportionele en differentiële regel actie zorgen, worden
zodanig gekozen dat de polen van het rond de trajectorie gelineafissrdv systeem op -8 liggen. Eet
blokdiagram, dat schematisch het bovenstaande weergeeft, is gegeven in Figuur 1.2.
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Figuur 13:Blokdiagram van het knie model
In dit verslag wordt allereerst het dynamisch model uitgewerkt (hoofdstuk 2). Er wordt
gekeken naar de constraints voor rollen en glijden. De situatie met waarin zowel rollen aïs glijden
voorkomt wordt buiten beschouwen gelaten. In hoofdstuk 3 wordt de regelstrategie verder uitgewerkt.
Verder is geprobeerd het dynamisch model in MATLAB toe te passen. De programmatuur die hiervoor
geschreven is alsmede de resultaten van enige sinaialaties, zijn gegeven in de bijlagen. Tenslotte
worden in hoofdstuk 4 de conclusies besproken en aanbevelingen gedaan voor eventueel verder
onderzoek.

2. De Dynamica
2.1 PdeicPing.
In dit hoofdstuk wordt de dynamica uitgewekt van het 2-dimensionale knie model in het
sagittale vlak, zoals beschreven door Wongchaisuwat (1981, 1984). Het door hem beschreven model
omvat twee lichamen, tw. de femur (he$dijbeen) en de tibia (het scheenbeen) (zie Figuur 2.1). De
femur is horizontaal opgehangen en wordt beschouwd als vaste wereld, de tibia is het bewegende
lichaam, dat een slingerachtige beweging maakt. De tibia maakt puntcontact met de femur.

i'

Figuur 2.1: 2Dmodel van het kniegewricht
Op de tibia werken vier soorten krachten. De eerste is de zwaartekracht, die de beweging
vemna&- De spie-rk~chtez~ e= s3)rimetea Ge k a e g h g regelm err stzbifiseren. Verder zijin er
de ligamentkrachten (vl, v, en vJ, die het contact tussen femur en tibia bewaren. Tenslotte werken er
in het contactpunt twee contactkrachten (yl en yJ. De contactkracht yl werkt loodrecht op het
contactvlak van de tibia en de contactkracht evenwijdig aan het contactvlak van de tibia. -

Het dynamisch model van de knie wordt beschouwd ais een dynamisch model bestaande uit
De tibia
moet h e n contact blijven houden met de femur. Er wordt vemnderstdd dat de contactkrachten
zorgen voor het insîandhouden van de constraints. In dit hoofdstuk wordt de invloed van de verschillende krachten op de bewegingarergeiijkingen uitgewerkt.
één bewegend lichaam. D e beweging van dat lichaam moet aan bepaalde constraints voldoen.

22 Beschrijving van de positie

Voor de beschrijving van de beweging van de tibia in het sagittale vlak wordt gebmik gemaakt
van een vast en een bewegend, lichaamsgebonden coUrdinaatStelse1. De oorsprong van het vaste
~
~
~
f
i GO, q
~
~zichpop dc
~ fa
~ m .~ GO ~
&v-h&
,
ziepi ia het iilidde~IpiU7-ivap9 de eaips, die
het opppemlak van de tibia beschrijft (Figuur 2.2).

A

Figuur 23: De ligging van de coördinatenstelsels

Het vaste coördinatenstelsel wordt opgespannen door de vectoren 2: en 22, waarvan de richtingen
corresponderen met resp. de y-en P-as.De p-asligt evenwijdig aan de lengte-as van de femur en
de P-asstaat loodrecht hierop volgens een rechîsdraaiend assenstelsel. Langs de assen van het vaste
coördmaîenstelsel liggen de halve diameters van de ellips, die het contactvlak vormt. De kleinste halve
diameter, a (=26 [mm]), ligt langs de X"- as de grotere, b (=36 [mm]), langs de Y". Een punt p in het
vlak wordt t0.v. het vaste coördinatenstelsel beschreven door de volgende nchtingsvektor:

-y=x,.-,o, y p y

(2.1)

Het tweede coördinatenstelsel is het bewegende, lichaamsgebonden coördinatenstelsel, waarvan
de ooíspmmg O' zich in het r n a s r a n i d á e ~ ~M~ tvm de t j b i t-,.liadt, % ric%tiigsvektoï vxì M
beschreven ten opzichte van het vaste assenstelsel wordt gegeven door:

!

.-

I
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Het bewegende coördinatenstelsel wordt opgespannen door de vektoren el' Z2', die wat betreft de
richting corresponderen met resp. de X'- en Y'-as. De Y'-as ligt evenwijdig aan de lengte-as van de
tibia ea de X'-as staat loodrecht hierop volgens een recñtsdraaiend assenstekel. Voor het punt p
uitgeddct t0.v. het bewegende coördinatenstelsel geldt:

De hoek die beide stelsels met elkaar maken wordt 9 genoemd. De positie en de oriëntatie
van de tibia zijn nu vastgelegd door de kolom vnjheidsgmden z=[xMoyMoelT.
Uit het voorgaande vol@ dat de positie van een punt p ten opzichte van het bewegende en
vaste assenstelsel kan worden óeschreven en door twee sets coördinaten wordt vastgelegd:
yT
]:
werden overgewerd met behulp van T;=&,'T,
+TMo:

r:=[po

-

(2.4)

cos(9)

2.3 Newton- Eder vergelijkingen

Teneinde een methode af te leiden, waarmee op eenvoudige wijze de bijdragen van de
verschillende krachten aan de bewegingsvergelijkingen in rekening kan worden gebracht, wordt een
representateve kracht F beschouwd. Deze kracht grijpt aan op de tibia in het punt (r:)* (zie Figuur
2.3). De kolom (r,'), staat dus voor de coördinaten van het aangrijpingspunt van de kracht F uitgedrukt
ten opzichte van het bewegende coördinatenstelsel, aangrijpend op de tibia. De coördinaten van (r:)t
zijn i(%% (Y&$.
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Voor de impulsbehoudwetten moet gelden:
-impulshehoud in XO- richting voor xM0;
-impulshehoud in Yo- richting voor yMo;
-impulsmomentbehoud rond een as loodrecht op het vlak van tekening door het massamiddelpunt van
de tibia voor 8. Dit resulteert in de volgende bewegingsvergelijkingen als functie van de vnjheidsgraden:
~~-~

~

~~

~

~~~-~

~~

~

-~
~

-

~

~

~~

Voor het impulsbehoud LP-en Y"-richting moet de kracht F opgesplitst worden in die Xoen Y"-richting. Daartoe wordt een hoek S, ge'introduceerd. Dit is de hoek tussen de richting, waarin de
t_~c&
werkt efi CV Y'-as. Z Xhwt.
~
vmr de resp. kwegiigsveigeiijicingen:
~

~

~~

mx&=1
9cos(6,)

(2.5)

Voor de bijdrage aan het impulsmoment wordt F opgesplitst in XI- en Y'-richting zodat voor de
impulsmomentvergelijking geldt:
@=-~*1ll=l
y FIi-I

ei+ riilFi~iîì(%-

Dj

(2.6)

In deze vergelijkingen staat m voor de massa van de tibia. Deze drie bewegingsvergelijkingen zijn
samen te vatten in één matrix vergelijking:
JZ=AJ? ofwel:
(2.7)

I is het massatraagheidsmoment ten opzichte van het massamiddelpunt van de tibia. Op deze wijze
zullen de bijdragen van alle op de tibia werkende krachten in rekening worden gebracht.
2.4 Krachten

Zoals ai in de inleiding vermeld werken op de tibia vier soorten krachten. Deze krachten
werken op de tibia mals gegeven in figuur 1. Het gaat hierbij om de volgende krachten:
-drie spierkrachten (ul, u, en u,).
-drie ligamentkrachten (vl, v, en v,)
-de zwaartekracht
-twee contactkrachten (yl,y2)
De eerste twee groepen zijn de ingm-gsgrmtkden van het systeem. Samen met de derde groep zijn dit
de opgelegde krachten. De laatste groep bestaat uit krachten die veroorzaakt worden door de eerste
drie p e p m en e m o r zcxge~dat zm de coawt.raints war& voldam. Daaïom wordem eerst de eerste
drie groepen behandeld. Deze vormen het systeem zonder constraints. Pas ais deze groepen behandeld
zijn zal naar de constraints en de daarbij behorende krachten gekeken worden.

2.4.1 Spierkrachten
Op k
t bewegemde liclwim werken &=ie spie-hkn.
Dit zijn de krachten als gevolg van a)
de hamstrings, b) de gastrocnemius en e) de quaddceps, resp. u,, u, en is. De coördinaten van de
aanhechtingspunten staan in tabel 2.1. (vergelijk figuur 2.4).

figuur 2.4: Aagz-ij~ingspmxenvan de spierkrachten op de tibia

femur
GoI-I

hamstring
gastrocnemius
quadriceps

tibia

YdO I=]

G1[mm1

:,Y

[-I

428

-25

-5

190

-25

-15

-72

-207

-

-

42

143

2.4.1.1 Aanhechtingspunten van de quadriceps
Het aangrijpingspunt van de quadriceps op de femur ligt echter niet vast. Dit punt is
afheelijk van de stand en positie van de tibia. Het aangrijpingspunt ligt op een ellips, met als
middelpunt 0
'
. D e elíips (waarop het aangrijpingspunt van u, ligt) heeft als halve diameters a,=44
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en b,=54 [mm] langs Esp.de X"- en yo-as. Bovendien moet de iijn, die door de aanhechtingspunten op
de tibia en de femui gaai. raken a.an de ellips. (zie F i g u ~ r7.5).

Figuur 2 5 : ~

~

~ van de quadriceps
~
t

~

n

~

Bit betekent dat de coördinaten (rfi9f
(yu3?flT)moeten voldoen aan twee voorwaarden. De f
in subscript geeft aan dat het punt op de femur ligt.Dat de coördinaten op die ellips moeten liggen
betekent:

De tweede voorwaarde vergelijkt de richtingscoëfficient van de lijn, die de twee aangejpingspunten
met elkaar verbindt, met de richtingsWfficient van de raaklijn aan de ellips. Voor de eerste geldt:
dY o

(Y&-

(YU,),

~ ' ( ( a * c y B u (xil,>f
(X,J,

(2.9)

Aangezien (yu30)Fblsin(cp) en (&?Fa,cos(cp) (ook dit geldt voor een ellips naast formuie (2.8)) geldt
vwr de tweede richtingsc&fficient:

3Y0,4

b,cos(y)
b, '(x:3jf
Ödx ' ( ( ~ ~ =
~ - a,sin(<p)
~ J =--(-)
~a, jp
z d V

dY

@

(2.1 O)

~
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Gelijkstenen van (2.9) en (2.10) en omschrijven geeft:
(2.11)

E

Combineren van (2.8) en (2.11) en opschrijven zie bijlage A.l) geeft
(2.12)

(2.13)

Waardoor de coördinaten van de aanhechtingspunten van de quadriceps op de femur een functie zijn
van de coördinaten op de tibia.
2.4.1.2 Bijdrage van de spierkaetnten

De krachten werken in de richting van de lijn, die de twee aanhechtings-punten verbindt.
de kracht werkt en de X-as) met i is
Hierdoor geldt voor de hoek Sui(= de
1,2 en 3:
(2.14)

Uit het voorgaande en met behulp van vergelijking (7) volgt dat voor de bijdrage van de spierkrachten
aan de bewegingsvergelijkhgen geldt
cos(6,)
A,u=
i 9 o ~ e)-~ o.oossin(~~~~ ~ ~ ~e) -

(2.15)

2.4.2 Ligamentkrachten

Op het lichaam werken drie ligamentkrachten. Deze krachten werken als gevolg van drie
ligamenten:

2. De Dynamka
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-vl tg.v.: gecombineerde mediale en laterale collateral ligamenten
-v, tg.v.: anterior cruciate ligament
-v, tg.v.: posterior cruciate ligament
De ligamenten k b i ? de aanhechtingspunten zoals vermeld in Tabel 2.2.

Y"

t

X"

femur

1

anterior cruc.
posterior cruc.

tibia

16

-16

30
-29

1

215

40

2 15

45

Ook voor de ligamentkrachten geldt dat zij werken in de richting van de lijn, die de aanhechtingspunten op de tibia en de femur verbindt (Figuur 2.6). Hierdoor geldt voor de hoeken ljvj met
j=12,3 (amdoog aan hj.:
(2.16)
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D e ligamenten worden beschouwd ais niet- lineaire veren met stijfheid $ (Tabel 2.2), die geen druk
kunnen opnemen, waarvoor geldt:
vj=kj(lj-ljy
vj=o

als Jlj0
als ljslj0

(2.17)

Met daarin voor de ongespannen veerlengte.
Voor de rek geldt:
(2. IS>

Aangezien de ongespannen ligamentiengte $o niet gegeven is en de rek E~ als functie van de hoek 8
wel (zie Figuur 2.7) wordt de vergelijking voor de ligamentkrachten na eliminatie van i,o omgeschreven tot:
(2.19)

vj=o

u

PIS

I .33

I48

8 (Rods) Rolling

I63

Figuur 2.7: De rek als functie van de hoek 8

Voor de bijdrage van de ligamatkrachten aan de bewegingsvergelïjkingen geldt:
cos($)
Sin(82
-0.180cos(6c-B)-0.008sin(6c-8) -0.215cos(6p-û)+0.030sin(~g-0)

bv=[

cos(6J

mac)

(2.20)
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2.43 Zwaartekracht

De zwaartekracht is constant in grootte en richting. De grootte is mg met m de massa van de
tibia (m4.077 [kg]) en g de gravitatieversnelling 0 . 8 6 0 5 5 [m/s2]) De zwaartekracht werkt in
negatieve
richting en de bijdrage aan de impulsmomentvergelijking is nul (de zwaartekracht grijpt
aan in het massamiddelpunt). Hierdoor geldt voor de bijdrage van de zwaartekracht aan de bewegingsvergelijkingen:
(2.21)

2.4.4 Dynamisch model zonder constraints

De krachten, die in de paragrafen 2.4.1, 2.4.2 en 2.4.3 behandeld zijn zijn de opglegde
krachten. Samen wormen deze krachten het dynamisch model zonder constraints. Dit moment kan dan
geschreven worden als:
JZ= A,(z)u+b(z)v(z)+ A,(z)mg

(2.22)

Het model zonder constraints is dus een functie van z en u.
2.5 Constraints
Zoals ai in de inleiding vermeld maakt de tibia contact met de femur. Om hieraan te voldoen
moeten de coördinaten van een punt op de tibia overeenkomen met de coördinaten van een punt op de
femur. Omdat beide lichamen star verondersteld worden, moet in dat punt gelden dat de twee lichamen
aan eikaar raken. Deze twee voorwaarden kunnen geschreven worden als:

(2.23)

Eerst zal de eerste vapp deze twee voorna.arden bekeken worden. Voor ieder pmt op de ellips, die het
contactvlak van de femur vormt, geldt (zie paragraaf 2.2):
(2.24)

Daarmee wordt de eerste voorwaarde f,"=%'f :+i

Mo:
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(2.25)

Figuur 2.8: Contactvlak tussen tibia en femur

Nu zal de tweede voorwaarde uitgewerkt woden. Voor de raaklijn aan de ellips geldt:

(2.26)

Het contactvlak van de tibia is een rechte lijn. Voor de richtingscoëfficient van dat contactvlak geldt:

(2.27)

Gelijkstellen van (2.26) en (2.27) geef&:Dezetwee voorwaarden (2.25 en 2.28) worden nu gecombib
1
(2.28)
tan(B)---

-a m(cp)

need. Samen vormen ze dan, na enig rekenwerk (zie bijlage A.2), de eerste constraint:
(2.29)

Afgezien van het verschil in mmexlatuur wij& deze vergelijking bovendien af van (5) in Wongchaisuwat (1984) door de afwezigheid daar van de term (y:)t

2.De Dvnamìca

16

Van de coördinaten van het contactpunt van de tibia to.v het bewegende coördinatenstelsel is,
is alleen
onbekend. De andere coördinaat @,A' is constant. Het contactvlak van de
is daarom ook gekkineerd uit c,. Om
tibia is immers een rechte lijn. De onbekende coördinaat
tot een voorwaarde te komen waaruit de waarden van deze coördinaten volgt, wordt gekeken naar de
manier waarop de tibia geacht wordt te bewegen. De beweging van volledige flexie tot volledige
extensie is op te splitsen in drie gedeelten: 1) van 8=95 tot 67 graden: puur rollen, 2) 8=57 tot 14
graden: rollen en glijden, 3) 8=14 tot -54 graden: puur glijden (zie Figuur 2.9). We bekijken alleen de
gedeelten puur glijden en puur rollen.

(qlX en (y&
:

i

Dl F u l l flexion (q = -1353
D2
D3

(<p=
(~p=

- 809
- 309

D4 Full e x t e n s i o n (<p= 31 O 9

D,D2
D2D3
D3D4

-

-

-

pure gliding
combined gliding
and rolling
pure rolling

Figuur 2.9: Rollen en glijden als functie van de hoek cp

De beweging kan niet alleen uit rollen bestaan, omdat het contactvlak van de tibia kleiner is dan dat
van de femur. Dit is ook de reden waarom voor puur glijden geldt dat de coördinaten van het
contactpunt op de tibia constant blijven. In het geval van puur glijden kan dus volstaan worden met
aüeen constraint c,. Aangezien deze constraint alleen van z afhangt (en niet van i) volgt dat deze
constraint holonoom is. De waarden van (%')* en (y,'), zijn resp. -18 [mm] en 215 [mm].

Voor puur rollen geldt dat de afgelegde afstand langs het oppervlak van de tibia gelijk moet
zijn zaan de afgelegde afstand langs het oppervlak vam de femur. Zoals al eerder vermeld, wordt de
ellips die het contactvlak van de tibia vormt gegeven door:
(2.30)

Dan geldt dus bij een kleine verandering van qx

(2.31)
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De verplaatsing langs het oppervlak van de femur is dan bij een kleine verandering van cp ongeveer:
a2sid((p)+b2cof?(cp)dcp

(2.32)

(2.33)

Voor de tijdsafgeleide van (%l)t geldt dan:

(2.34)

Als formule (2.32) en (2.34) aan elkaar gelijk gesteld worden en cp wordt geelimineerd met (2.28) (zie
bijlage A.3) volgt de niet holonome constraint:

c2(z)i=[- cos(e) , - sin(e) , + x&sin(e)- y&os(e)
(2.35)

Voor puur rollen gelden dus twee constraints één holonome (2.29) en één niet holonome
(2.35). Omdat de verandering van (T')~(als functie van de tijd) bekend is, hoeft om voor iedere
oriëntatie van de tibia de coördinaten (x:), en (y,'), te kunnen bereken slechts de waarden van de
coördinaten voor één oriëntatie bekend te zijn. Voor volledige extensie (e= +95") hebben de
coördinaten (&l)t en (y;)t resp. de waarden 30 en 215 [mm].
2.6 Contactkrachten

Er wordt aangenomen dat de contacîkrachten er voor zorgen dat aan de constraints voldaan
wordt. Omdat er twee situaties zijn met verschillende constraints, t.w. rollen en glijden, worden de
contactkrachîen voor die beide situaties ook afzonderlijk behandeld. De methode, die gebruikt wordt
om de contacîkrachten te bepalen, is echter in beide situaties gelijk In de hierna volgende paragrafen
zullen eerst de contactkrachten voor glijden behandeld worden, en daarna die voor rollen.

Li het geval vm glijch is de mijving tusse:: €emu CE tibia ZG 122g d2t deze verwa2r!oosd
mag worden. Dit betekent dat er alleen een contactkracht loodrecht op het contactvlak van de tibia
werkt. Deze kracht wordt yl genoemd. De bijdrage van deze kracht aan de bewegingsvergelijkingen
wordt weer met behulp van de meîhode uit par. 2.3 berekend:
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Jz= Alu+b v +h m g + A4yl

["1

A4= -

(2.36)

Verder moet het systeem voldoen aan constraint cl(z). Daarmee wordt het stelsel vergelijkingen
gebruikmakend van Z=G(z,u):
Z=G(z,u)+J-'A4yl
c,(z)=O

(2.37)

Met als doel 'ylte elimineren wordt eerst cl(z) tweekeer naar de tijd gedifferentiëerd:
(2.38)
dt

(2.39)

Qfwell:
Q'i+R'Z=O met

(2.40)

Hiermee wordt het stelsel vergelijkingen van (2.37):
Z-G(z,u)+ J-'A4yl
Qk+m=
0

Nu kan 'yigeelimineerd worden:

Z=G(Z,U)+J-'A4yl
yl=-(RJ-'AJ-'(Qi+RG)

(2.41)

(2.42)

Wanneer nu y, in de bovenste vergelijking van (2.42) wordt ingevuld volgt het dynamisch model met
constraints voor glijden:
Z=H,(z,i,u)=G(z,u)- J-'A4(RJ-'A4)-'(Q2+ RG)

(2.43)

De matrices R en Q staan gegeven in bijlage A.4.

2.6.2 Contactkrachten bij rollen

In het geval van rollen is de Wnijving niet langer verwaarloosbaar. Dit betekent dat er naast een
contactkracht 'yl, loodrecht op het contactvlak staat ook een contactkracht 'y2, die evenwijdig aan het
contactvlak gericht is, aanwezig is. Deze twee contactkrachten worden samengenomen in de kolom r.
Nu geldt uitgaande van de theorie van par 2.3 en met G(z,u):
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Verder moet nu het systeem voldoen aan de volgende constraints:
(2.45)

d
-[C2(z)] 'i+C,(z).Z=O
dt

em lee lee k c ì e E zet zûds h de rûziglee yara5i;aaf de cûztac+&ach*ll
Voor het dynamisch model met constraints in het geval van rollen geldt dan:

Z=%(z,i,u)=G(~,u)J-'A4(C2J-'AJ-'(i+
dCZ C2G)
dt
Voor de uitwerking van C, en zijn tijdsafgeleide zie bijlage A.4.

(2.46)

geEWfieer& WOrueE.
(2.47)
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3. De Terugkoppeling bij puur gqjden
3.1 Inleiding
Het is de bedoeling dat het dynamisch model met consîraints (H,(z,k,u) voor glijden) uit het
vorige hoofdstuk een gewenste baan te laten doorloopt. Hiertoe wordt de hoek 8 als functie van de tijd
voorgeschreven. Er wordt in dit hoofdstuk aileen gekeken naar puur glijden. Met behulp van een
kinematisch model worden de daarbij horende posities, &o en yMoals functie van de tijd, berekend.
Aan de hand van het inverse dynamische model worden de spierkrachten, noodzakelijk voor het
doorlopen van de gewenste trajecIorie z~=[(&@)~(yM@), O,],' berekend. Om de stabiliteit van het dynamisch model te verbeteren wordt het systeem teruggekoppeld met een PD- regelaar. Met deze PDregelaar worden de polen van het gelineaxiseerde systeem geplaatst. Voor het bepalen van de PDregelaar wordt gekeken naar het gelineariseerde systeem in de punten van de trajectorie. De proportionele en differentiele regelmatrices zijn dus niet constant.
Eerst zal gekeken worden naar het systeem zonder terugkoppeling (Figuur 3.1). Dit systeem
bestaat uit een kinematisch model, dat de gewenste trajectorie z, bepaald, een inverse dynamisch
model, dat de nominale spierkrachten bepaald, en het dynamisch model (Hl(z,k,u)), dat in het vorige
hoofdstuk is uitgewerkt. Later zal de terugkoppeling behandeld worden.

i

I

Figuur 3.1: Het systeem zonder terugkoppeling

In dit hoofdstuk zal verwezen worden naar de resultaten'in de bijlage C. Deze resultaten zijn
behaald met behulp van de programmatuur in bijlage B.
3.2 Gewenste trajectorie
Zoals in de inleiding vermeld willen we de tibia in het gebied van puur glijden een bepaalde
trajectorie laten doorlopen. Uitgangspunt voor deze trajectorie is de baan van 0. Er wordt gekozen
voor een continu verlopende functie, waarbij 8 van -0.8 naar O [rad] loopt. Voor de gewenste baan 9,

geldcvoor deze functie geldt:

ed(t)=f

At5- 12t4+8t3-0.8 [radl voor m<l[SI
0
[rad] voor t2l [SI

(3.1)

(3.2j

Aangenomen wordt dat tijdens het doorlopen van de trajectorie aan de constraints wordt voldaan. Met
behulp van (A.2.4) uit Bijlage A.2 (dit zijn de constraints voor puur glijden als (%I), constant is) kan
dan de gewenste positie berekend worden:
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(3.3)

Deze vergelimgen vormen feitelijk het kinematisch model. Met deze vergelijkingen kan de gewenste
trajectorie, zd, bepaald worden (sijiage c.1).Met behulp van deze zd kunnen i, en 2, bepaald werdei
@ijlage A.5).
3.3 Inverse dynamisch model

Gebaseerd op het dynamisch model wordt nu een inverse dynamisch model afgeleid, waarmee
de spierkrachten, die nodig zijn voor de gewenste trajectorie, berekend kunnen worden. Voor het
dynamisch model wordt gebruikgemaakt van (2.42):
z=G(z,u)- J-~A~(R.T-'AJ~(RG(~,~)+
~ 2 )
CfT
-\y,u1
T I

l-yíi++&v+@@

(2.42)

LJ

In (2.42) geldt:

A,=A,(z) h = h ( z ) A,=A,(z) V=V(Z)

(3.4)

Vergelijking (2.42) wordt als volgt omgeschreven:
JZ=Alu+4 v +A,mg- A 4 ~ - 1 A 4 ) - 1 ~ - 1 ( A A2v+
1 u + A,mg)+ Qk)

(3.5)

Alu- A4(R.J-1A4)-1RJ-1A1u=
JZ+ A 4 ~ - 1 A 4 ) - 1 Q4i -v - A,mg+ A4(RJ-'A,)-'(RJ- '(4v+ A,mg))

A,u= (I
A4(RJ-'AJ'RJ-')-'(JZ+
-

A4(RJ-'AJ1Qi)- (&v+ A,mg)

(3.8)

Als in vergelijking (3.8) de gewenste trajectorie zd en eventueel hogere tijdsafgeleiden van zd worden
ingevuld worden de benodigde (nominaie) spierkrachten berekend. Een probleem hierbij is echter dat
de matrix (I-A4(R.J-'A4)kJ-') niet inverteerbaar is (zie bijlage A.6).
Dit probleem wordt nu anders gedefinieerd. Daartoe wordt @eke2 naar het stelsel vergelijkingen waar (2.42) van afgeleid is: (2.41).

R=Alu+&v+ Â,mg+ A&
RZ+QA=O

(2.41)
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In (2.41) worden en tijdsafgekide daarvan ingevuld. De onbekenden in (2.41) zijn dan u,, %, u, en
'yl. De onderste vergelijking van (2.41) is echter geen functie van deze onbekenden. Dit resulteert in
een stelsel van drie vergelijkingen en vier onbekenden. Wongchaisuwat neemt een bepaald verloop van
de contactkracht als functie van ûd aan (bijlage C.2):

y1,=4.6875 8,(58,-6)+ 6.2[N]

(3.9)

Hoewel het niet geheel duidelijk is hoe Wongchaisuwat tot bovenstaand verloop komt, wordt
aangenomen dat dit verloop gebaseerd is op experimenten naar statisch evenwicht in het kniegewricht.
Hoe Wongchaisuwat de resultaten van de experimenten heeft omgezet naar voor het model bruikbare
gegevens, is niet duidelijk geworden. Bovendien is mij niet duideljjk waarom Wongchaisuwat het
verloop van de contactkracht uitduitend voor één bepaalde trajectorie bepaald. Wanneer men namelijk
beschikt over de grootte van de contacîkracht in een evenwichtssituatie, is voor iedere gewenste
trajectorie het verloop van de contactkracht te bepalen. Voor de contacîkracht in het geval van statisch
evenwicht is te schrijven:
(3. io)

Zodat voor y1d geldt:
(3.11)
Met (3.9) en (3.11) kan dan ylstatberekend worden (bijlage C.2).

In (2.41) worden nu yid, z, en z d ingevuld. Dan geldt:
(3.12)

De spierkrachten volgen dan uit het omschrijven van (3.10):
U= A;;[Jid-hdvd-

A p g - Aayld)

(3.13)

Deze spierkrachten worden nu
genoemd. In bijlage C.3 zijn de nominale spierkrachten als functie
van de tijd gegeven. Vergelijking (3.13) is feitelijk het inverse dynamische model.
Met het systeem zonder terugkoppeling (Figuur 3.1) is een simulatie uitgevoerd. In bijlage C.4 staat de
berekende uitgang uitgezet tegen de îijd. In bijlage C.4 wordt de fout tussen de doorlopen trajectorie,
z, en de gewenste trajectorie zd uitgezet. De fout is erg klein. Aangenomen wordt dat deze fout
veroorzaakt wordt door numerieke onnauwkeurigheid.
Dat de gewenste trajectorie zo goed (nagenoeg exact) gevolgd wordt is eenvoudig in te zien.
Het dynamisch model en het inverse dynamisch model zijn immers gebaseerd op dezelfde vergelijkingen met de zelfde parameters. Bovendien is de begintoestand hetzelfde en treden er geen verstoringen
op. Wanneer ter controle h
,, ingevuld wordt in (2.42) blijkt dan ook dat Z=z,.

om em hA* te hijge?.,vim hst gedr2g v2?2 het sysketn zmder telugkop3eEng worden
enkele 'proeven' gedaan. In bijlage C.5 wordt gekeken naar het gedrag rond één punt. Verder wordt
gekeken naar het volggedrag als de begintoestand niet gelijk is aan de begintoestand van de gewenste
trajectorie, ze Aan de hand hiervan zou men een indruk kunnen krijgen van de stabiliteit. Wongchaisuwat (1981) probeert een indruk te krijgen van de stabiliteit door te kijken naar de polen van het
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gelin&seerde systeem. In bijlage A7 wordt geprobeerd een analytische uitdrukking te vinden voor
dit gelineariseerde systeem. Wongchaisuwat (1981) bepaalt het gelineariseerde systeem met behulp van
(i=12,3 en k=f,2,3):
(3.14)

aHl
x'bi+

HI@,+AiJ- H,(Zi)
Aki

(3.15)

(3.16)
(Vergelijk Wongchaisuwat (1981) vergelijking 5.50, 5.5 1).
3.4 Terugkoppeling

Met behulp van het hierboven -beschreven systeem zonaer rerugicoppeihg (Figuur 3.i) zijn
enkele simulaties uitgevoerd (bijlage C.5). Om de stabiliteit van het dynamische systeem (Z=H,(z,i,u))
te verbeteren wordt het systeem teruggekoppeld met een PD- regelaar. Deze PD- regelaar wordt
zodanig gekozen dat de polen van het temggekoppelde gelineariseerde systeem in -8 liggen. Deze
keuze van Wongchaisuwat is willekewig en is waarschijnlijk bedoel om aan te geven dat de polen
willekeurig geplaatst kunnen worden. Aangezien in ieder punt van de gewenste trajectorie het
gelineariseerde systeem een andere vorm heeft, aoet voor ieder punt van de trajectorie een andere PDregelaar bepaald worden (zie Figuur 1.2).

Model

System
Mode i

1 nverse

Kinernat ic

System

T

Desired
State

Actual
State

I

Gains

t
Figuur 13:Blokschema van het teruggekoppelde systeem

Hieronder volgt een overzicht van de aanpak, waarmee de PD- regelaar berekend wordt. Deze aanpak
is dezelfde als in Wongchaisuwat (1981) (paragraaf 5.6). Er wordt uitgegaan van de bewegingsvergelij
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kingen Z=H,(zf,u), zoals die gegeven zijn in het vorige hoofdstuk.
Z=

x,(z$,u)= @- J - ~ A ~IAJ~ -~(QZ+RG)
-

met

(2.42)

G=G(z,u)=J-'(A,u+&v+&mg)

Deze vergelijkingen worden allereerst in toestandsvorm geschreven. Voor de toestand x geldt: x=[zT
zTIT.De bewegingsvergelijkingenin toestandsvorm worden dan:

+

0 0 0 0 0 1

-0

(3.17)

0 0 0 0 0

Deze vergelijkingen worden gelheariseerde rond zogenaamde werk-punten (operation pints). Voor
een werkpunt (&,IQ
geldt qT=[z2 O O O] en z=i=O. De waarde van zo wordt willekeurig gekozen en
q, wordt bepaald met 2=Z=O. Met behulp van (2.42) val@ voor een werkpunt:
H,(z,,O,U&=O

* G- J-lA,kJ-lA,)-lRG-O

j

(I- J-1A4(RJ-'A4)-'R)G=0

(3.18)

De spierkrachten in een werkpunt moeten dus voldoen aan:

G(z,,ud=O

* uo=- (A,)-l(&v+A,mg)

(3.19)

Dit betekent dat in een werkpunt geldt dat de contactkracht yl gelijk is aan nul. Het lijkt mij echter
logischer dat het systeem gelineariseerd wordt rond de punten waarvoor geldt x:=[zd O O O], X,=O en
Yl=Ylstat-

Vervolgens wordt aangenomen dat de afgeleiden van Hl naar z, i en u bestaan. Deze zijn
uitgewerkt in bijlage A.4. Voor de geliieariseerde vergelijkingen geldt nu:

(3.20)

Aangenomen wordt dat voor de teruggekoppelde ingang geldt:
u-unOm+K(z-zJ+B(i-iJ

met ze is z voor 8=0 en i e = [ O O 0IT

I

(3.21)

D e mztrices I( SE B zijn 3x3 mâtïiíxs. I
k +tms+tu?D ze is & ehdí.ûesianci en ke is de &geleide van ze

naar de tijd. Om deze teruggekoppelde ingang te kunnen substitueren in de gelineanseerde toestandsvergelijkingen wordt (3.21) omgeschreven tot:
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(3.22)

u=umm+
[K B]x- [K B]x,
Nu kan (3.22) ingevuld worden in (3.20). Voor het teruggekoppelde systeem geldt dan:

I

O

1

t=E,x+ E4

(3.23)

Hieruit volgen dan de voorwaarden voor K en B:
K=@2i)-1@?:-EiJ B=@,J1@3,-EJ

(3.25)

Een voorwaarde, die noodzakelijk is voor het kunnen berekenen van K en B, is het bestaan van de
inverse van bpDe 3x3 matrix blis de afgeleide van H naar u, waarvoor geldt:
(3.26)

Deze matrix blijkt echter niet inverteerbaar te zijn, (bijlage A.7) dit in tegenstelling tot wat in
Wongchaisuwat (1981) beweerd wordt. Dit betekent dat de matrices K en B op deze wijze niet kunnen
worden bepaald. In bijlage A.8 wordt nog een keer op een andere wijze naar dit probleem gekeken.

4. Conclusies en Aanbevelingen
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4. Conclusies en Aanbevelingen
Conclusies

De door Wongchaisuwat gegeven afieidingen bevatten enkele onduidelijkheden en fouten. Ook
de resultaten van het door hem gebruikte computermodel blijken niet goed overeen te komen met het
in MATLAB toegepaste model. Hieronder volgen de belangrijkste onduidelijkheden, fouten en
verschillen.

Om Vmr een geweiaie tiijxmfie de no~&&e%f&e
sipie?krachteE te kaam kph, is eez
inverse model nodig. In dit inverse model moet het verloop van de contacîkracht bekend zijn of
aangenomen worden. Wongchaisuwat neemt een bepaald verloop van de contactkracht voor één
i dat verloop komt. Waarschijnlijk
trajectorie aan. Het is nieE precies duldelijk b e Wongchahwat a
is het aangenomen verloop van de contactkracht gebaseerd op experimenteel onderzoek van statisch
evenwicht van het kniegewricht. Onduidelijk blijft dan hoe Wongchaisuwat de experimentele gegevens
omzet naar voor zijn model bruikbare infomatie. Als aangenomen wordt dat de contactkracht correct
door Wongchaisuwat gemodelleerd is, dan is de afieiding van Wongchaisuwat van het dynamisch
model correct.
Duidelijke verschillen zijn gevonden tussen de door Wongchaisuwat gevonden reultaten, en de
resultaten verkregen met MATLAB. Het is niet duidelijk waarom in de resultaten van Wongchaisuwat
de gewenste trajectorie niet exact gevolgd wordt. Het inverse model en het dynamisch model bevatten
immers dezelfde vergelijkingen met dezelfde parameters. Bovendien zijn er geen verstoringen op het
systeem. Daarom is het ook niet duidelijk waarom Wongchaisuwat het systeem wil terugkoppelen.

De methode, die Wongchaisuwat gebruikt om de PD-regelaar te bepalen, kon niet worden
toegepast. De in deze methode noodzakelijke matrix (I-A,(RJ~lA,)-lR.l-'), die door Wongchaisuwat
inverteerbaar wordt genoemd, blijkt nooit inverteerbaar te zijn.
Aanbevelingen
Aanbevelingen zijn alleen zinvol, als aangenomen wordt dat de contacîkracht juist gemodelleerd is. Een nadere beschouwing van de manier waarop het verloop van de contactkracht is bepaald is
daarvoor noodzakelijk. Verder zou men nader kunnen kijken naar:

- uitbreiding van de programmatuur voor de situatie van puur rollen.
- een nadere beschouwing van de stabiliteit van het dynamisch model. Er kan gekeken worden
naar de polen van het gelineanseerde systeem.

- volggedrag, als het de vergelijkingen, waarop het inverse model baseerd is, afwijken van die,
waarop het dynamisch model gebaseerd is. Of wanneer er verschillen in de parameters zijn.
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BIJLAGEN

Bijlage A.1: Aanhechtingspunten van de quadriceps op femur
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Bijlage A.k Aanhechtingspunten van de quadriceps op de femur

In deze paragraaf worden de coördinaten van de aanhechtingspuntenvan de quadriceps op de
femur uitgeúrukt ais functie van de aanhechtingspunten van de quadriceps op de tibia. De punten
(k”),
en (y~”),moeten voldoen aan het volgende stelsel vergelijkingen:

c
(A. 1.1)

Voor de overzichtelijkheidwordt genomen:
(A. 1.2)

Hierdoor wordt het stelsel:
(A.1.3)

Hieronder volgt de uitwerking:

1-

(A.1.4)

x, +y, = 1

(A.1.5)

p l - Y f Y Y + Y f 2= l

p

1-2Y,Yt+ Y:u,“>+Yf2- 1=0

(A.1.6)

Bijlage A.1: Aanhechtingspunten van de quadriceps op femur
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(A.1.7)

2)-xt

-2Y,Yt+ Y,"(Y,"+

=

o

(A.1.8)

[y;+X;)y:-2yty,+

1-x,2=o

(A.1.9)

1

(A.l.10)

1

(A.1.11)

(A.1.12)

Bijlage A.1: Aanhechtingspunten van de quadriceps op femur
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I

(A.1.13)

(A.1.14)
I

Wanneer nu

en (y,@), weer ingevuld worden:

r

I

(A.1.15)

(A.1.16)

Er is nu gekozen voor een min-teken bij (y,@), en een plus-teken bij ( ~ ~ 3 Er
0 ) is
~ gekeken naar het
verloop van het aanhechtingspunt op de femur, wanneer 0, doorlopen wordt (bijlage C.6). Ter
illusmîie is im deze bijlage e n schets gegeven van de situatie als 8=0. Het is nu in te zien dat de
keuze van de tekens correct was.
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Bijlage AZ: Constraint bij glijden

Bijlage A3: Constraint bij glijden
In deze paragraaf worden de drie vergelijkingen die de constraints bij gíijden vormen (A.2.1),
(A.2.2) en
gecombineerd tot een vergelijking. Tijdens deze &leiding worden cp en (x:)~
geëlimineerd.

constant

We gaan uit van de vergelijkingen:
(A.2.1)

(A.2.2)
Met behulp van (A.2.2) proberen we nu cp uit (A.2.1) te elimineren. Daartoe schrijven (A.2.2) als:

cos(cp)=

a sin(B)

ja2sinz(e>+bzco$(e)
sin(cp)=

en
(A.2.3)

-b COS(B)

J a2sinz(e)+b2cos?(B)

Dat dit toegestaan is, kan gecontroleerd worden door (A.2.3) in (A.2.2) in te vullen of door te
controleren of: cos2(cp)+ sin2(cp)=l.Nu wordt (A.2.3) ingevuld in (A.2.1):
x i + (xD),cos(B)-(y~)~in(B)=

a2sin@)

[a2sin2( O)+ b 2cos2(e)

Y i + ($),Sin(e)+ (YD)tcos(e)=

-b2co~(0)

4a2sin2(û)+b2cos2(û)

Vervolgens wordt (x,'), nog g e e m e e r d uit (A.2.4):

(A.2.4)

Bijlage A 2 Constraint bij glijden
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f
(A.2.5)

Daarmee geldt:
(A.2.6)
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Bijlage A3: Constraint bij rollen

Bijlage U :Constraint bij roilen
In deze bijlage wordt de constraint voor rollen afgeleid. Deze constraint is gebaseerd op het
feit dat de afgelegde afstand langs het oppervlak van de tibia gelijk is aan de afgelegde afstand langs
de femur. We gaan uit van de vergelijkingen:

i

ds- dxem+dye,,

=1

a2sh?(cp)+b2co$(cp) dcp

(A.3.1)

(A.3.2)

We proberen nu cp uit (A.3.1) en (A.3.2) te elimineren. Daarvoor gebruiken we:
cos(cp)=

a sin(8)

4 a2sin2(û)+b2co$(û)

en

sin(@=

-b cos(8)

1azsin2(0)+b2co$(8)

(A.3.3)

(A.3.1) wordt dan:

ds=l a2b2co$(e)+a2b2sin2(8)
abdcp
d F
a2sin2(e)+b2co$(e)
a2sin2(û)+b 2cos2(8)

1

(A.3.4)

D e coëfficient voor dcp in (A.3.2) wordt na eliminatie van cp:
(- asin(cp)cos(8)+bcos(cp)sin(e))=

abcos2(e)+absin2(0)

(A.3.5)

Wanneer (A.3.1) gelijk wordt gesteld aan (A.3.2) vallen de coëfficient voor dcpaan beide kanten van
het gelijkteken dus tegen eikaar weg. Nu hoeft alleen nog in de term voor de uit (A.3.2) cp geëlimineerd te worden, dus wordt er alleen gekeken naar het gedeelte van die term waar cp in voorkomt:

Zodat voor de tweede constraint geldt:

r

c2(z)i=1- cos(8j , -sin@) , +x~sin($)-y~cos(û)-~
a2siri?(8)+b2co$(a)]i=O

(A.4.7)

Het is namelijk toegestaan inplaats van "een kleine verandering" van de vrijheidsgraden de tijdsafgeleide te gebruiken.
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Bijlage A.4: Uitwerking van de constraints

Bijlage A.& Uitwerking van de constraints
In &ze bijlage staan de matrices R en Q behoEnde bij de constraints van glijden en de
matrices C,en zijn tijdsafgeleide uitgewerk
Voor R en Q geldt:

R T=

x&s(e)+

sin(9)
-cos(9)
sin(0)cos(9)(a2- b2)
y&in(e)a2sir@)+b2cod(B)

(A.4.1)

4

(A.4.2)

Voor C, geldt:

I

sin(9)
-cos(e)

- cos(e)

-sin@)

x~oS(e)+y;sin(e)- sin(e)cos(g)(a2-

xisin(9)- y&os(e)-

Jo

I

4a2sin2(e)+b2cos”(í3)

(A.4.3)

En voor de componenten i j (i=1,2, j=1,2,3) van zijn tijdsafgeleide:

d
-[c2(z)11,1=cos(e)O
at

(A.4.4)
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Bijlage A.4: Uìtwerkìng van de conszrainzs
-K2z(Z)l2,l=
d

dt

=%$Sin(O)-

y&o§@)+

JWM

(A.4.7)

1-

sin(0)cos(8)(a2-b2)

J ( a2sin2(6)+b2cos2(6))

A

(A.4.9)
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Bijlage A5: tijdsqfgeleide gewenste trajectorie

Bijlage A5: Tudsafgeleiden van de gewenste toestand,

In deze bijlage worden de e e a en tweede afgeleide van de gewenste toestand,

Zd,

naar de tijd

afgeleid. Voor 8, en de eerste twee tijdsafgeleiden van "/a geldt:
(A.5.1)

dan geldt voor z,:

(A.5.2)

(A.5.3)

Voori,:

(A.5.4)

(ASS)

r

i

(A.5.6)
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met hierin :

(A.5.7)
L

- a2b2sin(0d)(2co$(0,)(a2-b2)+a’))

r

(A.5.8)
b2)- b2)

(A.5.9)

Bijlage A.6: (I-A4(W1A4)-1M-1)

39

Bijlage A.& (r-A&W1A4)-%?-')

;1
J-1-

I

o 0-

i
0 - 0
m

0

0

1
It-

R=[sin(O) -cos(e) rJ
sin(B)cos(e)(a2- b2)
r3=x&os(e)+&in(e)a2sinz(e)+b2co$(e)

J

(A.6.1)

Zodat voor RJ-'A4 geldt:
(A.6.2)

En de inverse daarvan:
(A.6.3)

Dit is een scalar. Voor A4RJ-'geldt:

(A.6.4)

Daarmee geldt voor A4(RT1AJ1RJ-':

(A.6.5)

(A.6.6)

(A.6.7)
D.m.v. njvegen wordt de rang bepaald:

-

(A.6.8)

(A.6.9)
Hieruit volgt dat de rang van V twee is: V is niet inverteerbaar. Dit is nog gevenfiëerd met behulp van
det(V). Deze is inderdaad nul.
Een matrixvergelijking Ax=b, met A is niet inverteerbaar, kan soms opgelost worden door
Damm
~ b . is nog gekekex cf de rmg vm VTV
voorvememigvddigen met AT.D m geldt: ~ = ( t z ~ A ) - ~ A
drie is. Met behulp vna het programma RANGV (bijlage B) is gekeken naar de rang van VTV. Deze
rang is ook twee, oriafk&ex.~van vyaïde vaï z.
N.B.
Wanneer z een punt van de trajectorie is, en dus voldoet aan de constraints, geldt dat A4 is R (zie
bijlage C.8). In deze figuur staan de componenten van A4(zd) en R(zd uitgezet tegen de tijd. Ook is
het verschil tussen de componenten van A4(zd)en R(zd) gegeven.

Bijlage A.7: Afgeleiden van Hl m a r z, i en u
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Afgeleiden van Hl naar z, i en u

in deze bijiage worden de partiele afgeleiden van H, naar z, i en u afgeleid:
H,(z,~,u)=G(z,u)- J- 'A,(RJ- ~AJ-,(QZ+RG) 3
=(-I J-~A,(RJ-~AJ-~R)GJ-~A~(RJ-~A,)-~Qz
=(
I
TR)G- TQi met T=J - 'A,(RT- 'A4)-

(A.7.1)

Dan genai voor de aîgeleeide vaîî El iìm z, i '9:
T=T(z) R=R(z) G=G(z,u) Q=Q(z,k)

(A.7.2)

(A.7.3)

(A.7.5)
Nu wordt eerst gekeken naar de afgeleide naar z (A.7.4). Er wordt gekeken hoe de verschiliende
temen van H, van z afhangen. Eerst G:
G(z,u)=A,(z)u+ h(z)v(z)+ A3mg
(A.7.6)

(A.7.7)

De afgeleide van G naar z heeft twee termen. Deze worden na elkaar behandeld:

(A.7.8)

(A.7.9)

Bijlage A.7: Afgeleiden van Hl m a r z, i en u
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(A.7.10)

(A.7.11)

(A.7.12) &
(A.7.13)

(A.7.14)

(A.7.15)

(y&= Constant
(Q= constant i=172

i=1,2

d(<)f
-=O

(A.7.16) &
(A.7.17)

(A.7.18) &
(A.7.19)

(A.7.20)

(TZ'LV)

44

Bijlage A.7: Afgeleiden van Hlnaar z, i en u

(y&= Comtant

(x;lf= Constant

k= 1,2,3

(8.7.30)

(A.7.31)

<y:),= Constant
(x&= Constant

k= 1,2,3

(A.7.32)

(A.7.33)

(A.7.34)

(A.7.35)
(A.7.36)

(A.7.37)

(A.7.38)

(A.4.39)

Nu is de afhankelijkheid van G van z bepaald.
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Bijlage A.7: Afgeleiden van Hl m a r z, i en u

Nu wordt er gekeken M U van T van z:

1

R T= -cos(e)

met r3=x&os(e)+ &in(e)-

sin( e)cos(e)( a2- b2)

(A.7.40)

(A.7.41)

(A.7.42)

(A.7.43)
De volgende term van (A.7.4) wordt nu behandeld:
(A.7.44)

met

M=

(a2-b2)(b2cot?(e)- a2sin4(e))
(a2sin2(e)+ b2~~S2(e))(3n)

(A.7.46)
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Bijlage A.7: Afgeleiden van Hl naar z, i en u

R=[r, r2 r3] G= gz

RG=r,g,+r2&+r3g3

(A.7.47)

~g~
(A.7.48)
Voor i=1,2,3 geldt:
(A.7.49)

(A.7.50)

agi

Voor

aZJ

i,j=l,2,3 zie

aG
aZ

(A.7.51)

(A.7.52)

(A.7.53)

(A.7.54)
aQi-

a

z

q

-

d

i +q2f+q3k3)

(A.7.55)

1

(A.7.55)
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Bijlage A.7: Afgeleiden van Hl naar z, i en u

aqq

%o

aq1=-Sin(e)6

a.;aZ,aZ,

(A.7.56)

(A.7.58)

(A.7.59)

(A.7.60)
met

aM- (a2-b2)(b2cos+(e)-a2sin4(8))
(a2sin2(8)+b2~os2(8))(3n)

F-

Hiermee is gekeken naar de afhankelijkheid van H, van z.
Nu moet gekeken worden naar de afgeleide van H, naar i:

(A.7.61)

(A.7.62)

(A.7.63)

(A.7.64)

Bijlage A.7: Afgeleiden van Hl naar z, i en u
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Tenslotîe nog de afgeleide van Hl naar u.
(A.4.66)

Bijlage A.8: Nogmaals Terugkoppeling
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Bijlage A A N~gmaalsTerugkoppeling

In deze bijlage wordt nog een keer gekeken naar de terugkoppeling. Er zal nu voor de
linearisatie echter niet worden uitgegaan van de bewegingsvergelijkingen Z=H,(z,i,u) (zie (3.9)) maar
van het volgende equivalente stelsek
Z= G(z,u)

(A.8.1)

c,(z)= o

Dit is in feite het stelsel vergelijkingen op basis waarvan de bewegingsvergelijkingen Z=H,(z,i,u)
gebaseerd zijn. Het stelsel vergefijkingen wordt gelineariseerd rond een werkpunt (zo,%). Daartoe
wordt aimgenomen dat geldt:
z=zo+z u=u,+U

U«1

(A.8.2)

Hiermee geldt voor het stelsel Vergelijkingen:

(A.8.3)

Uit de definitie van een werkpunt volgt dat: G(q,u,,) = O. Als zo zo wordt gekozen dat aan de
constraint c, wordt voldaan geldt bovendien c,(z,)=O. Voor de punten zd(t), wordt aan de constraint
voldaan. In het hoofdstuk 2 werd de afgeleide van c, naar z R genoemd. Wanneer bovendien de
slangetjes worden weggelaten, krijgt het stelsel vergelijkingen de volgende vorm:

(A.8.4)

R(zJz= O
Uit het áiktaat 'Het dynamisch gedrag van constructies' (paragraaf 2.7) volgt de krachten, die nodig
zijn om aan de constraint te voldoen, als volgt in rekening kunnen worden gebracht:

(A.8.5)

R(zJz= O

Op dezelfde wijze als in het vorige hoofdstuk kan
bewegingsvergelijkingen geldt:

geëlimineerd worden. Voor de nu ontstane

Bijlage A.8: Nogmaals Terugkoppeling
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(A.8.6)

Ofwel:
(A.8.7)

De matrix die de bijdrage van u aan de bewegingsvergelijkingen in rekening brengt is dus:
(A.8.8)

De partiëíe afgeleide van G naar u gelijk is aan A,. Hieruit volgt dat de matrix die de bijdrage van u
ax1 de 3ewegfigsveïgsfijkiïïgczì k, &€ïhg Ure=@ dezelfde s@&ctKr heel, &s
ir, (3.14) eE dezz
blijkt dan ook niet inverteerbaar te zijn.
In Wongchaisuwat (1981) wordt in tegenstelhg tot Wongchaisuwat (1984) uit gegaan van
twee contactkrachten in plaats van één. Eén contactkracht staat dan loodrecht op het oppervlak en één
ligt evenwijdig aan het oppervlak. De hier gebruikte constraints zijn:

(A.8.9)

De matrix A4 die de bijdrage van de contactkrachten 'yi 'y2 in rekening brengt is dan:
sin(8) cos(8)
(A. 8. no)

De constraint c, is dan als volgt in matrix vorm op te schrijven:

(A.S. 11)

BijEage A.8: Nogmaals Terugkoppeling
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Ook nu weer is het stelsel bewegingsvergelijkhgen op te schrijven ais:
Z=H(Z,~,U)=GJ-~A,~J-~A,)-~(RG+QZ)

met

(A.8.12)

G=G(z,u)=J-1(Alu+4v+&mg)

Waarbij weer geldt voor R en Q.
(A.8.13)

Q en R zijn nu echter in tegenstelling tot in (I) 2x3 mawices. Nu kan dezelfde weg bewanded
worden ais in (1) î/m (12), zodat ook nu moet gelden :
(I- J-1A4(RJ-1AJ1R)Al is inverteerbaar

Ook nu weer blijkt dit niet het geval te zijn.

(A.8.14)

Bijlage A.8: Nogmaals Terugkoppeling
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Z=H(Z,Z,U)=G-J-'A4kT-'AJ-'~G+QZ)
met

(A.8.12)

G=G(z,u)=J-'(A,u+&v+A,mg)

Waarbij weer geldt voor R en Q.
(A.8.13)

Q en R zijn nu echter in tegensteliing tot in (1) 2x3 matrices. Nu kan dezelfde weg bewandeld
worden ds in (I) t/m (12), zodat ook nu moet gelden :
(I- J-~A~(RT-'AJ'R)A, is inverteerbaar

Ook nu weer blijkt dit niet het geval te zijn.

(A.8.14)

Bijlage B: Programtuur
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Bijlage B: pfogrammatuur

In deze bijlage wordt de programmatuur en de programmastnictuur van de differentiaalvergelijking van het dynamisch model zonder terugkoppeling gegeven.

!

Figuur 3.1: programma- opbouw DIFFEQ.M

De figuur moet van links naar rechîs gelezen worden. Meest links staat het hoofdprogramma. In de
kolom rechts daarvan staat de programma’s die in het hoofdprogramma aangeroepen worden. In de
kolom daarweer rechts van staan de programma’s, die aangeroepen worden in de programma’s, die
aangmepen worden in het hoofdprogramma, Zo zijn ook de figuren B.2 en B.3 te lezen. Lege blokken
geven aan dat het programma irn een andere figuur verder worden aiatgewerkt. De progrmmastmcmiar
van DIFFEQ.M is te vergelijken met de abstracte structuur in figuur 3.1.

Figuur 3.1: Het systeem zonder terugkoppeling
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Bijkzge B: Programmatuur

i
i

!

i

1

Figuur B.2: programmma- opbouw 1NVDYN.M

_
I

I
_
_
-

___
?
-

.

AF

i

Figuur B3: Programma- opbouw G2U.M

Bijlage B: Programmatuur

Nu volgen de programma’s in alfabetische volgorde:
function Al=A-l(z)
%
% Al=A_l(Z)
%
% Deze functie berekent 4 1 .
%
% Z:=[xMO;ymO;theta];
% coordinaten van de aangrijpingspunten van de krachten ul, u2 & u3:
%
nil 1t=mrdt( l);&

Lt=~00rdt(2);1~3
1t=coordt(3):

%

rulOf=coordf(l);ru20f=coordf(2);ru3Of=ru~3Of( m3lt,z) ;
%
% hoeken:
%
&=&I~(p!lQf,pJl i t ~ > ; d ~ d e ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ I t , Z ) ;

dq=delta(ru30f,m3lt,z);th=z(3);
%
% matrix A-1:
%

Ah=Aî(dh,th,m11t);Ag=Af(dg,th,& 1t);Aq=Af(dq,th,m31t);
%

Al=[Ah Ag Aq];
function [Al&,A3,A4]=A-l234(z)
%
% [Al A2 A3 A4]=Ae1234(Z)
%
% deze functie berekent de matrices A-1, A-2, A-3, A-4
%
% z=[xMO;yMO;theta];

th=z(3);
Al=A-l (z);A~=A-~(z);A~=[~;
- 1;O] ;A4=A_4(th);

% coordinaten van de aangrijpingspunten van de ligamentkrachten v 1, v2 & v3:
%
rvl lt=coordt(4);rv2lt=coordt(S);rv31t=coordt(ó);

55

Bijlage B: Programmatuur
%

~1Qf=cossOf(4~;w20f=c~~~~(5)~~3~=~~~~(6):
%
% hoeken:
%

dc=delta(rvlQf,rvllt,z);da=delta(rv2Qf,rv2 lt,z);
dp=delta(rv3Qf,m3lt,z);th=z(3);
%
% matrix A-2:

5%
Ac=Af(dc,th,m11t);Aa=Af(da,îh,rv2lt);Ap=Af(dp,îh,rv3it);
%

A2=[Ac Aa Ap];

function AkA-qth)
%
% deze functie berekent A-4
%

8 vaïsb€kíì:
%

xconl=param(3);
yconl=param(4);
%
% functie:
%
s=sh(th);

c=cos(th);
A4=[s c;-c s;-xconl -yconl];
function A=AF(delta,th,rflt)
%
% A=AF(DELTA,TH,FWlT)
%
% Deze functie berekent de kolom A, die de bijdrage bepaald
% van de kracht F aan de bewegingsvergelijkingen.
%

% DELTA :=hoek tussen de richting, waarin de kracht werkt en XMO- as;
% TH
:=hoek
% RFlT :=coordinaten van het aangrijpingspunt van de kracht F op de tibia
%

uitgedrukt t.o.v. het coordinatenstelselvan de tibia;

% definitie van variabelen:

9%
theta=th;
x€lt=rf:t(:;;
yflt=rflt(2);
%
% functie:
%
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A=[cos(delta);sin(delta);-yfl t*cos(delta-theta)lt*sin(delta-theta)];
function r=coordf(i)
%
% R=COORDF(I)
%
% Deze functie bevat een matrix A met daarin de coordinaten van de aan-

% grijpingspunten van de spier- en ligamentkrachten op de femur uitgedrukt
% ten opzichte van het coordinatenstelsel van de femur, zoals gegeven in
% Wongchaisuwat (í984). Deze 5,mct.k leve4 de i-de kolom van die matrix.
%
% A:=[mlOf d o f - WlOf r~2Ofr~30fJ;

A=[-0.428 -0.025 O.Oo0 0.008 0.030 0.016
-0.025 -0.015 O.OO0 -0.012 -0.009 -0.0161;
%

=A( 1:2,i);
function r=coordt(ij
%
% R=COORDT(I)
%
% Deze functie bevat een matrix A met daarin de coordinaten van de
% aangrijpingspunten van de spier- en ligamentkrachten op de tibia
% ten opzichte van het coordinatenstelsel van de tibia, zoals gegeven door
% Wongchaisuwat (1984). Deze functie levert de i-de kolom van die matrix.
%
% A=[mllt d i t m31t rvllt rv2lt rv31tl;

A=[-O.OOS -0.072 0.042 -0.008 0.030 -0.029
0.190 -0.207 0.143 0.180 0.215 0.2151;
%
r=A( 1:2,i);

function R=dcldz(z)
%
% R=DClDZ(Z)
%
% Deze functie levert de matrix R, die de afgeleide van de holonome

% constraint is naar z.
%
% z:= ExMO;yM0;thetaI;
% defiiitie van de variabelen:
%

x=z( l);y=z(2);th=z(3);
%

a=param(S);b==aram(6);
%
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s=sin(th);c=cos(th);
%
% functie;
%

rl=s;d=-c;r3=x*c+y*s-(( (aA2)-(W2))*c*s)/(sqrt((aA2)*(s^2)+(b^2)*(cA2)));
%

R=[rl d r3];
function delta=delta(rf0f,rflt,z)
%
% DELTA-DELTA(JXFOF,RFlT,Z)
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% In deze functie wordt de hoek delta berekent..Delta is de hoek,bepaald
% met îheta, tussen de richting, waarin de kracht werkt, en de XO as.
%
% rfOfi-ardinaten van het aangrijpingspunt van een kracht op de femur
%
uitgedrukt ten opzichte het coordinatenstelselvan de femur;
% rflt:=coordinaten van het aangrijpingspunt van een kracht op de tibia
%
uitgebkt ten opzichte het coordinatensîelsd vxl ûe tibia;
% z:=[xMO;yMO;îheta];
% definitie van de variabelen:
%

xfof=mf( l);yfof=rfof(2);
%

rmO=z(1:2);th=z(3);
%

rfOt=~O+Rl-O(th)*rf1~fi=d&(
l);yfOt=rfOt(2);
%
% functie:
%

delta=atan((yíüf-yfOt)/(xfof-xfOt));
if xfûf<xfot
delta=delta+pi;
end
function yprime=diffeq(t,y)
%
% YPRME=DIF€EQ(T,Y)
%
% Dit is de differentiaal vergelijking van het openloop systeem. Eerst wordt
% de gewenste trajectorie voor theta berekent. Vervolgens wordt met behulp
% van îhetaá en het kinematiseh model worden zd, zdp eii zdpp Seïekeat. Met
% deze gewenste trajectorie voor xM0,yM0 en theta worden de nominale spier% krachten berekent. Deze nominale spier'axhten woïûeiì teïjbtte h g e v ~ d
% in de differentiaal vergelijking met constraintS.
% Dit programma maakt bij de behandeling van de constraintS gebruik van gamma.
%
% t:=tijd;
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% y:=toestand: Y=CZ;Z~I;
% yprime:=afgeieide van de toestapici naar de tijd: yprime=yp=[zp;zppl;
%

z=y(1:3);
zp=y(46);
[thd thdp thdppl=thetad(t);
if t>=l
îhd=O;
thdp=O;
thdpp=O;
end

% trajectorie theta

%

[dd p zdppl=km(Uid,thdp,thdpp);

% kinematisch model

%

u=invdyn(zd,zdpp);

% inverse model

%

zPP=~zpu(~,zp,u);
yp~e=rzp;zppl;

% differentiaal vergelijking

8 met constraints

function Q=drdt(z,zp)
%
% Q=DRDT(Z,ZP)
%
% Deze functie berekent de matrix Q, die de afgeleide van R naar de tijd is
%
% z:=toestand: z=[xMO;yMO;thetal;
% zp:=afgeleide van de toestand naar de tijd;
% Definitie variabelen:
%

x=z(l);y=z(2);th=z(3);
xp=Zp(l);yp=zp(2);t(3j;
%

a=param(S);b=param(6);
%

s=sin(th);c=cos(th);
%
% functie:
%

ql=c*thp;
q2=s*thp;
q3a=c*xp+s*yp;
qdb=(-x*s+y*c)*thp;
q3c--(((a*2-~2)*(*c~-a*2~s~)~/((aÁ~*s*~+
jj*&p;
-~~~cÂ~~~~~~j
q3=q3a+q3b+q3c;
%

Q=iq1 @ q31;
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function ea=epsa(th)
%
% EA=EPSA(TH)
%
% deze functie bepaald bij iedere hoek theta een rek epsilon-a
%
% ea=0.02;

eaa.02;
function ec=e!psc(th)
5%
% ECkEPSC(TH)
%
% deze functie bepaald bij ledere bek theta een rek epsfi~n-c
%
% ec=O;

ec=O;
function ep=epsp(th)
5%
% EP=EPSP(TH)
%
% deze functie bepaald bij iedere hoek theta een rek epsilon-p
%
% ep=0.035-0.01875*th, .

ep=O.035-0.01875*th;
Het verloop van de rekken van de ligamenten is benadert daar rechte lijnen. Het verloop van die
rekken is gegeven in bijlage C.7.
function V=€i-ciig(z)
%
% V=FRCLIG(Z)
%
% deze functie berekent de ligamentkrachten v-1, v-2, v-3
%
% z:=2oestand: z=[xMO;yMO;enietal;
% variabelen:
%
% toestand

mo=z(l);ymo=z(2);th=z(3);
%

kc=2e7;kade7;kp=4Se7;
R
% coordinaten van de aanhechtingspunten
5%
rv10f=coordf(4);rv2Of=coordf(5);rv3Of=coordf(6);

% stijfheid

% femur

%

rv 11t=coordt(4);rv21t=coordt(5);rv31t=coordt(6);
%

% tibia
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% bepalen rek:
%

ec=epsc(th);ea=epsa(th);ep=epsp@);
%
% bepalen lengte
%

lc=lengte(rv 1M,w1lt,z);la=lengte(rv2Of,f,rv2
lt,z);lp=lengte(rv3Of,rv3 1t,z);
%
% bepalen krachten:
%

v 1=kc*lcA2*(ec/(l+ec))A2;vZ=ka*laA2*(ea/(

l+ea))A2;v3=kp*lp2*(ep/(l+ep))*2;

%

V=[vl;v2;v3];
function gld=g-ld(thd)
%
% GlD=G-lD(THD)
%

5% aeze íùnctie 'oerekent &egewemte reaccL;ebïchtgaiiììald
%
% thd:=gewenstehoek;
% gld=gewenste reactiekracht;

gld=4.6875*thd*(5*thd-6)+6.2;
function G=Gzu(z,u)
%
% G=GZU(Z,U)
%
% deze functie berekent G(z,u). Deze functie G(z,u) bevat de bewegings% vergelijkingen zonder consirahts.
%
% z:=toestand: z=[xMO;yMO;theta];
% u:=ingang (spierkrachten);
% Definitie variabelen:
%

m=param(l);I=param(2);J=[mO O0 m 0;O O I];g=param(7);
%

[Al A2 A3 A4]=AV1234(z);
%

F=Al*u;
%
%J

Ligamentkrachtem:

%

-_
v=íÏcïig(zj;
%

F=F+A2*V;
%
% zwaartekracht:
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%

mg=m*g;
%

F=F+A3*mg;
%

G=inv(J)*F;
function zpp=bzzpu(z,zp,u)
%

9% mï?=-I3zzÏ?u(z,a,Ls)
%
% deze functie geeft het constrainted model waarbij gamma de kracht
% als gevolg van de contrainis is.
%
% z:=[xMQyMO;theta];
% zp:=de afgeleide van z naar de tijd;
% u:=ingang (spierkrachten;
% zpp:=de tweede afgeleide van z naar de tijd;

th=z(3);
J=[param(l) O O
0 P-(U
0
0 0 p-(2)1;
A4=A_4(th);
G=Gzu(z,u);
R=dcldz(z);
Q=dRd<z,zp);
%

gamma=-hv(R*inv(J)*A4)*(Q*zptR*G);
zpp=G+inv(J)*A4*gamma;
function Unom=invdyn(zd,zdpp);
%
% UNOM=I"(ZD,ZDPP);
%
% deze functie berekent, uitgaande van de gewenste positie zd en de gewenste
% versnelling, de nominale spierkrachten
%
% zd:=gewenste toestand: zd=[xMO;yMO;thetal-d;
% zdpp:=dubbele tidsaîgeleide van de gewenste toestand;
% Unom:=nominale spierbrachten;

% variabelen:
8
m=param(l);I=param(2);g=param(7);J=[m 0 O;û m ô;û û ij;
%
% Matrices A-1 î/m 4:
%

[Ald A2d A3d A4d]=A_1234(zd);
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%
%L
%

i

g

a

:

Vd=îrclig(zd);
%
% contactkrachten:
%

thd=zd(3);
gld=gammald(thd);
%
% zwaartekracht
%

mg=m*g;
%
% Spierkrachten:
%

Unom=hv(Ald)*(J*zdpp-A2d*Vd-A3d*mg-A4d*gld);
f-=¶ioii

[ z ~ & d p 4 ~ p p ] = ~ r,$CLAr i~
i u~y ,CrLiAi u
- - \y y ~

%
% [ZD, ZDP, ZDPP]=KM(THD,THDP,THDpP)
%
% deze functie berekent de gewenste toestand, zd, de afgeleide van de gewenste
% toestand, zdp, en de dubbele afgeleide van de gewenste toestand, zdpp, als
% functie van de tijd
%
% îhd:=gewenste hoek;
% thdp:=gewenste hoeksnelheid;
% thdpp:=gewenste hoekversnelling;
% zd:=gewenste toestand: zd=[xMO;yM0;thetalO;
% zdp:=tijdsafgeleide van de toestand;
% zdpp:=dubbele tijdsafgeleide van de toestand;

% definitie varibelen:
%

a=param(5);b=param(6);
%

c=cos(thd);s=sh(thd);
%

w=sqrt(aA2*sA2+i92*cA2);
%

rcit=[param(3);param(4)1;
%
% Bepalen zd:
%

relliPS=(l/w)* [(s*aA2);-(c*W2)] ;
mod=-[c -s;s c]*rclt+reEps;
zd=[nriod,thd];
%
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% Bepalen zdp:
%

rpellips=(aA2*W2)/(w^3)*[c;s];
R=[s c;-c s]*rclt+pllips;
mûdp=R*thdp;
zdp=C~Odp;thdpl;
%
% Bepalen zdpp:
%

rppeUps= -(ai(L*'W2)/(wAS j*
[s*(2*cA2*(aA2-W2)+aA2);c*(2*sA2*(aA2-W2)-bA2)];

Q=[c -s;s c]*rclt+rppellips;
mMpp=R*thdpp+Q*(thd~2);
zdpp=í~~pp;~ppl;
function l=lengte(rfûf,rfít,z);
%
% L=LENGTE(RFOF,RFlT,Z);
%
% deze functie bepaald de lengte van een ligament
%
% rfût=coordinaten van het aangrijpingspunt van een kracht F op de femur
ten opzichte van het coordiiatenstelsel van de femur,
%
% rflt:=coordhaten van het aangrijpingspunt van een kracht F op de tibia
ten opzichte van het coordinatenstelsel van de tabia;
%
% z:=toestand: z=[xmO;yMO;îñeta];

% variabelen:
%

rnf=rmf( 1);p=lfof(2);m0=z( 1:2);th=z(3);
%
% functie:
%

rnX=~O+Rl-O(th)*rflt;xfOt=rfOt(l);yfot=rfot(2);
%

l=sqrt((yfof-yfot)"2+(xfof-xfOt)~2);
function yp=opJnt(t,y)
%
% YP=OP-PNT(T,Y)
%
% Met behulp van deze functie kan de situatie rond een werkpunt bekeken
% worden
%
% t:=tijd;
% y:=toestand: y=[z;zp];
% yprime:=afgeleide van de toestand naar de tijd: yprime=yp=[zp;zpp];
%
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z=y(1:3);
zp=y(4:6);
z0=[0.018;-0.251;0];
u0=u-qzo);

% werkpunt

function p=param(i)

8
% &PARAM(I)
%
% Ikze iîmctie bevat een matrix mei een aantal systeemparmeters
% P=[m I xconl yconl a b g a l bl].
% De functie parameter i bepaald welk element
% wordt aangeroepen.
%
% m:=massa van de tibia;
% t=massairaa@eiclsmoment van de tibia
% [xconl yconl]:=coordinaten van het contactpunt van de tibia met de
%
femur, uitgedrukt in het coordinatenstelsel van de
%
tibia.
% [a b]:=de halve diameters van de ellips, resp in XO- en YO- richting;
% g:=gravitatieversneling: g=9.86055 [m/sA2]
% [al bl]:=de halve diameters van de ellips, waarop het aangrijpingspunt
van de spierkracht u3 op de femur ligt, resp. in XO- en YO%

%

richting;

P=[4.077 0.105 -0.018 0.215 0.026 0.036 9.86055 0.044 0.0541;
p=W;
function r=rangv(z);
%

I=eye(3);
J=[param(l) O 0;Oparam(1) 0;O O param(2)I;
th=z(3);
AkA4(th);
R=dcldz(z);
V=I-A4*inv(R*inv(J)*A4)*R*hv(J);
rl=rank(V);
d=rank(V’*V);

r=[rl ;d];
function r=ru30f(z);
%

ru3lt=coordt(3);
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alqaram(8);
bl=pm(9);
ni3Ot=z(1:2)+Rl-o(z(3))*ni3 It;
xt=m3Ot(l)/al;
yt=ni30t(2)/bl;
q=xtA2+ytA2;
w=sqrt(q-i);
x=( l/q)*(xt-yt*w);
y=( l/q)*(yt+xt*w);
r=[al*x;m3og?);bsl*y;m3&(2)];
function R=Rl-O(th)
%
% R=Rl-qTH)
%
% îranfonnatiematrix van 1 naar O
%
% îh:=hoek;
-+-F,.-mnk.
mn+r;v.
/O I\:-UaifilUiriraU&lli2iiirruin,

gl D

c=cos(th);s=sin(th);
R=[c -S;S c];
function [thd,thdp,thdpp]=thetad(t)
%
% [THD, THDP, THDPP]=THETAD(T)
%
% deze functie berekent de gewenste hoek, îhetad, de gewenste hoeksnelheid,
% îhetadp, en de gewenste hoekversnelling, îhetadpp, als functie van de tijd

function u-O=u-O(z)
%
% U=U-O(L)
%

m=param(l);I=param(2);J=[m O 0;O m 0;O O I];g=param(7);
%

[Al A2 A3 A4]=AP1234(z);
%
% Ligamentkrachten:
%

v=frclig(z);
96
% zwaartekracht:
%

mg=m*g;
u_O=-inv(Al)*(A2*v+A3*mg);
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Bijlage C.1: Gewenste trajectorie

In deze bijlage wordt een plot van de gewenste trajectorie gegeven. Deze gewenste trajectorie
is berekent met THETAD.M en KM.M.
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Figuur C.l.1: Gewenste toestand als functie van de tijd

1

Bijlage C.2: Contactkracht

68

Bijlage C3: Contactkracht

In deze bijlage worden de contactkrachten yIden yla uitgezet als functie van de hoek 8. Bij
beide contactkrachten is gebruik gemaakt van GAMMA1D.M.
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Figuur C3.1: De contactkrachten yIden 'yidt als functie van de hoek 0.
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Bijlage C A Verloop van de nominale spierkrachten

In deze paragraaf worden de nominale spierkrachten als functie van de tijd gegeven. Deze zijn
berekend met 1NVDYN.M.
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Figuur C3.1: Verloop van de nominale spierkrachten als functie van de tijd.
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Bijlage C A Volggedrag

In deze bijlage worden de resultaten gegeven van een simulatie met D"EQ.M. DIPl5Q.M
bevat een differentiaalvergelijferentiaaivergeijking. Deze Medaalvergelijking is met behulp van ODE23 opgelost.
DIFFEQ.M is de MATLAB-vertalllig van het schema van figuur 3.1.
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Kiguur 3.1: Het syteem zonder tenrgkoppekg
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Figuur C.4.1: (zie volgende pagina)
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Figuur C.4.1 (vervolg): In de íinkse kolom staat het verloop van de componenten van z. In de rechtse
het verschil met de gewenste trajectorie.
Aangenomen wordt dat het verschil tussen gewenste en doorlopen toestand veroorzaakt wordt
onnauwkeurigheden in het numerieke intergratieproces.
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Figuur C.42: De ligamentkrachten zoals uitgerekend met FRCL1G.M.
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Wat opvalt uit Figuur C4.1 is de Pigamentkrachten v, en vj lijken te zijn omgedraaid. Het is
niet waarschijnlijk dat dit verschil wordt veroorzaakt door het verschil in het verloop van de rek in de
ligamenten (zie bijlage C.7). Aangenomen wo& dat in Wongchaisuwat (1984) of Fig. 6 of Fig. 7 een
fout staat. Het verschil in numerieke waarden wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het verschil in de
waarden van de rekken E.
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Figuur C.4.4: Verloop van de contactkracht

1

Bijlage C.4: Volggedrag

73

0.1

I

-0.06
O

0.2

0.4

0.6

0.8

1

t [SI

Figuur C.45: Het verschil tussen aangenomen en berekende
contactkracht
Aangenomen wordt dat het verschil tussen aangenomen en berekende contactkracht veroorzaakt wordt
onnauwkeurigheden in het numerieke intergratieproces.
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Bijlage C.5: Simulaties
In deze bijlage staan de resultaten van twee simulaties, gedaan met de programmatuur
behorende bij het dynamisch systeem. Deze zijn gedaan om een ruwe indruk te krijgen van de
stabiliteit.
C.5.1: Andere begintoestand

In paragraaf C.5.1 staan de resultaten van een simulatie met D1FFEQ.M. In tegenstelling tot de
e
J d e begintoestand van z, is. De nu
simulatie in bijlage C.4 is nu een begintoestand gekozen die $
gebruikte begintoestand heeft e(O)=-O.76 (5% afwijking) en xx:(0) en yh:(0) zodanig dat aan de
constraints voldaan wordt.
Resultaten:
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Figuur C.5.2: Het verschil tussen gewenste en doorlopen
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Figuur C.5.4: Contactkracht in het geval van C.4 en C.5.1
CS.2: Vei-storing rond een werk-punt
In deze paragraaf wordt gekeken naar de situatie rond het werkpunt 6=0 (xh: en y:, volgens
de constraints). Op het systeem werken de spierkrachten uo. Het systeem wordt in de postie 0=0.05
gebracht en losgelaten '
,
x
( en y:, volgens de constraints). De resultaten zij berekend met OP-PNT.M
en ODE23.
Resultaten:

Figiirii- C.5.5: De toestand als functie van de tijd.
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Figuur C.5.6: ligamentkrachten
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C.5.3: Bespreking

In de voorgaande figuren zij duidelijk twee frequenties zichtbaar. Hiervan heeft de hogere een
lagere amplitude. Deze frequenties lijken (in het bekeken tijdsgebied) niet uit te dempen.
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Bilage CA: Aanhechtingspunteni quadriceps, grafisch

In deze bijlage wordt in een figuur de plaaîs van het aanhechtingspunt van de quadriceps op de
femur gegeven als functie van de tijd, voor trajectorie z, (figuur C.6.2). Dit punt is berekent met
RU-WF.M, dit programma is gebaseerd op fonnules (A.l.15) & (A.1.16). In figuur (26.1 is
schetsmatig de situatie gegeven voor 8=0. Deze figuur is te zien als bewijs dat de tekens in formules
A.1.15 en A.1.16 goed gekozen zijn.
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Figuur C.6.1: Positieschets bij &O
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Figuur C.6.2: Het aanhechtingspunt van de quadriceps op de femur
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Bijiàge C.7: Rek van de ligamenten
Bulage C.7: Rek van de ligamenten

In deze bijlage wordt gekeken naar de rek zoals die door Wongchaisuwat w e d voor
geschreven (figuur C.7.1) en de rek mals die is aangenomen en berekend wordt met EPSA.M,
EPSC.M en EE5P.M (figuur C.7.2). Het gaat hierbij uitsluitend om de situatie bij glijden.
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Figuur C-7.2: Het verloop van de rek in de
ligamenten

Bijlage C.8: Verloop van A, en R
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Bijlage CS: Verloop vm-&.en R’

in deze bijlage wordt het verloop van R en A, gegeven, wannneer z doorlopen wordt (bijlage
C.4).

Figuur CS.1: Het

De eerste en tweede component van R en A, zijn identiek.

