
 

Analele Universităţii  “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie , Nr. 4/2012 

 

 

 

 

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering  Series, Issue 4/2012 

 

97 

 

 

ASPECTE PRIVIND 

CINEMATICA MANDIBULEI 

  
 

Marinela Ciortan, Colegiul Auto 

„Traian Vuia” Târgu Jiu, Romania 

 
 
Rezumat  Mecanismul stomatognat uman este unul 

dintre cele mai complexe mecanisme, care este foarte 

greu de realizat în laborator. 

Muşchii care antrenează mandibula în mişcare – 

maseteri, temporali, pterogoidieni au fost înlocuţi de 

actuatori liniari, ţinându-se cont de originile şi de 

punctele de inserţie.  

Analiza cinematică a mandibulei constă în 

determinarea parametrilor cinematici ai elementelor 

mecanismului echivalent, în cazul în care se cunosc 

poziţiile, vitezele şi acceleraţiile punctului trasor T. 
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Abstract The human stomatognathic mechanism is 

one of the most complex mechanisms, which is very 

difficult to achieve in the laboratory. The muscles 

which involves moving jaw - the masseter muscle, 

temporal muscle, pterygoid muscle were replaced by 

linear actuators, taking into account the origin and 

insertion points. 
The inverse kinematic analysis [3], [4] the mandible is 

to determine kinematic parameters of the equivalent 

elements of the mechanism, if there are known  the 

positions, velocities and accelerations tracer point T. 
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1 ASPECTE GENERALE 
Mecanismul stomatognat uman este unul 

dintre cele mai complexe mecanisme, care 

este foarte greu de realizat în laborator. Până 

în prezent au fost realizate modele robotice 

care realizează, mişcarea de deschidere – 

închidere. Aceste modele s-au elaborat în 

vederea studierii diferitelor tipuri de proteze 

pe roboţi. În această lucrare mişcarea de 

deschidere – închidere este prezentată 

utilizănd metoda analizei inverse. Pentru a 

colecta datele de intrare s-au realizat prin 

măsurători directe pe o macheta craniu. 

Muşchii care antrenează mandibula în 

mişcare – maseteri, temporali, pterogoidieni 

sunt prezentaţi în figura1.  

Acesti muşchi au fost înlocuţi de actuatori 

liniari, ţinându-se cont de originile şi de 

punctele de inserţie.  

Astfel, muşchiul maseter a fost înlocuit cu 

actuatorul AA’, muşchiul temporal cu 

actuatorul CC’ şi muşchiul pterigoidian cu 

actuatorul BB’[1]. 

 

1 GENERAL ASPECTS  
The human stomatognathic mechanism is one 

of the most complex mechanisms, which is 

very difficult to achieve in the laboratory. So 

far there have been made the robotic models 

performing movement opening - closing. 

These models were developed in order to 

study the various types of prostheses on 

robots. In this paper,  the movement  of 

opening - closing is presented using inverse 

analysis method.  The muscles,  which 

involve moving jaw - the masseter, temporal, 

- masseter, temporal, pterygoids are presented 

in Figure 1.  

These muscles were replaced by linear . 

actuators, taking into account the origin and 

insertion points. 

Thus, the masseter muscle was replaced with 

actuator with AA’, the temporal muscle was 

replaced with actuator CC' and the pterygoid 

muscle was replaced with actuator BB '[1]. 
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Figura 1 Muşchii reprezentaţi prin actuatori liniari 

Figure 1 Muscles represented by linear actuators 

 

2 ASPECTE PRIVIND 

CINEMATICA INVERSA ŞI 

DIRECTĂ 

 
Analiza cinematică aşa cum este abordată de 

[3], [4], a mandibulei constă în determinarea 

parametrilor cinematici ai elementelor 

mecanismului echivalent, în cazul în care se 

cunosc poziţiile, vitezele şi acceleraţiile 

punctului trasor T. Astfel, putem identifica 

muşchii care antrenează mandibula cu 

urmatorii actuatori: muşchiul maseter – 

actuatorul IHG, muşchiul temporal – 

actuatorul DEF şi muşchiul pterigoidian – 

actuatorul ABC. 

 În figura 1.1 se prezintă un mecanism 

cu trei grade de mobilitate după modelul 

prezentat de [2], mecanism care simulează 

mişcarea mandibulei în plan vertical.  

Schemele structurală şi multipolară, 

pentru analiza cinematică directă, se prezintă 

în figurile 1.1.1.a şi 1.1.1.b. Relaţia 

structurală a mecanismului este prezentată în 

figura 1.1.1.c. 

Pentru analiza cinematică directă se impun 

parametrii variabili în cuplele active B, E şi 

H, ale mecanismului, şi se determină 

parametrii cinematici ai  elementelor 

componente. Fiind cunoscute poziţia 

elementului 3, prin poziţia punctului C şi a 

unghiului 3 , se determină parametrii 

2 ASPECTS OF THE DIRECT AND 

INVERSE KINEMATICS 
 

 

Kinematic analysis as is addressed by [3], [4], 

the mandible is to determine kinematic 

parameters of the equivalent elements 

mechanism, if known positions, velocities 

and accelerations tracer point T. We identify 

the jaw muscles which lead to the following 

actuators: masseter muscle- IHG actuator, 

temporal muscle - actuator DEF and muscle 

pterygoid - ABC actuator. 

Figure 1.1 shows a mechanism with three 

degrees of mobility, after the model presented 

by [2], a mechanism that simulates the 

vertical jaw movement. 

Multipolar structural schemes for direct 

kinematic analysis are presented in Figures 

1.1.1.a and 1.1.1.b. Structural relationship of 

the mechanism is shown in Figure 1.1.1.c. 

For direct kinematic analysis required 

variable parameters in active couplings B, E 

and H, mechanism, and determine kinematic 

parameters of components. 

Being known position of the element 3, the 

position of point C and angle 3 determine 

kinematic parameters of tracer point T. 
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Figura 1.1. Mecanism echivalent pentru muşchii mandibulei 

Figure 1.1. Equivalent mechanism for the muscles of jaw  

 

 
Figura 1.1.1. a)  Schema structurală, b) schema multipolară, c) relaţia structurală 

Figure 1.1.1. a) Structural diagram, b) multipolar scheme, c) structural relationship 

 

Pentru analiza cinematică inversă a 

mecanismului din figura 1.1.1 se impun 

coordonatele punctului trasor T, proiecţiile 

vitezelor şi acceleraţiilor aceluiaşi punct pe 

axele sistemului de coordinate XOY, precum 

şi poziţia elementului 3 în raport cu sistemul 

fix de coordinate, viteza şi acceleraţia 

unghiulară a elementului 3. Schemele 

structurală şi multipolară a noului mecanism 

(cu elemental 3 ca element conducător) sunt 

prezentate în figura 1.1.2. 

 

For the inverse kinematic analysis of the 

mechanism of Figure 1.1.1 there are required 

tracer point coordinates T, velocity and 

acceleration projections of the same point on 

the axis coordinate system XOY and the 3 

element position relative to a fixed coordinate 

system, velocity and angular acceleration of 

the eleme Structural schemes and the new 

multipolar mechanism (element 3 to  leader 

element) are shown in Figure 1.1.2.nt 3. 
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Figura 1.1.2 Mecanism echivalent 

Figure 1.1.2  The equivalent mechanism 
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Figura 1.1.2.1 a)  Schema structurală, b) schema multipolară, c) relaţia structurală 

Figure 1.1.2.1 a) Structural diagram, b) multipolar scheme, c) structural relationship 

 

Pentru a calcula valorile unghiurilor 

reprezentate în figura 1.1.2, a fost realizat un 

program în Turbo Pascal denumit 

PROGRAM CINEMATICA _MANDIBU-

LA3. Acest program reprezintă cinematica 

inversă a mandibule pentru  un mecanism cu 

trei grade de mobilitate. Pentru analiza 

cinematică directă se impun parametrii 

variabili în cuplele active B, E şi H, ale 

mecanismului, şi se determină parametrii 

cinematici ai elementelor componente. Se 

consideră datele de intrare raportate la 

sistemul de axe XOY. În urma rularii 

To calculate angles represented in Figure 

1.1.2, there was developed in Turbo Pascal a 

program called CINEMATICA 

_MANDIBULA3 PROGRAM. It represents 

the inverse kinematics for a mechanism 

mandibles with three degrees of freedom For 

this is considered known to jaw movement 

and resulting actuator parameters. They 

considered input reported of the XOY axis 

system. After running the program resulted 

angles between vectors values attached 

cinematic elements and the positive direction 

of the  OX axis, angular velocity values and 
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programului au rezultat valorile unghiurilor 

dintre vectorii ataşaţi elementelor cinematice 

şi sensul pozitiv al axei OX, valorile vitezelor 

unghiulare şi valorile acceleraţiilor 

unghiulare ale elementelor cinematice ale 

mecanismului, valorile parametrilor 

cinematici ai punctului trasor T, valorile 

parametrilor cinematici din cuplele de 

translaţie, valorile vitezelor relative şi valorile 

acceleraţiilor relative în cuplele de translaţie 

ale mecanismului. Pe baza valorilor obţinute 

au fost trasate diagramele de variaţie ale 

unghiurilor 321 ,,   şi TC  şi  diagramele 

de variaţie ale parametrilor variabili din 

cuplele de translaţie B, E şi H. 

 

angular acceleration values kinematic 

elements of mechanism kinematic parameters 

of tracer point T, values of couplings 

translational kinematic parameters, values 

relative velocity and relative acceleration 

values couplings translation mechanism. 

Based on the values obtained were plotted 

charts and diagrams variation of angles 

321 ,,   and TC  variation of the variable 

parameters of translational couplings B, E 

and H. 
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Figura 1.1.3  Diagramele de variaţie ale unghiurilor 321 ,,   şi TC  

Figure 1.1.3 Variation diagrams of angles 321 ,,   and TC  
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Figura 1.1.4. Diagramele de variaţie ale parametrilor variabili din cuplele de translaţie B, E şi 

H. 

Figure 1.1.4. Variable parameter variation diagrams of translational couplings B, E and H. 
 

3 CONCLUZII 
Prin analiza cinematică realizată pentru 

mecanismul aparatului stomatognat, s-au 

3 CONCLUSION 
By the mechanism kinematic analysis 

conducted for stomatognathic apparatus, 
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determinat parametrii de poziţii, viteze şi 

acceleraţii corespunzători tuturor 

elementelor; 

Mecanismele au fost reprezentate cu ajutorul 

diadelor şi triadelor; 

Mişcarea de deschidere – închidere 

prezentată, este asemanatoare cu mişcarea de 

deschidere a mandibulei realizată prin rotirea 

condilului mandibular în cavităţile glenoide, 

mişcare similară unei articulaţii cilindrice 

uzuale. 
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there were determined parameters positions, 

speeds and accelerations according to all the 

elements; 

The mechanisms were represented using 

dyads and triads; 

The opening - closing movement set is 

similar to the opening movement of the 

mandible mandibular condyle achieved by 

rotating in the glenoid cavity, a similar 

movement to usual cylindrical joints. 
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