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   چكيده

نشانگر که د گردف می يتعر (KC) پارامتر ضريب شدت تنش با تکنيک مکانيک شکست انجام و در مورد آن تحليل ترک
در اين مقاله صدمات استخوانی با مدلسازی استخوان فمور چپ انسان و تفکيک . در مقابل رشد ترک است  مادهمقاومت

برآورد   (ANSYS)آنسيس و با روش اجزای محدود، با استفاده از نرم افزارشبيه سازیاستخوانهای کنسلوس و کورتيکال 
فمور و بررسی پاتولوژيکی شکست در آن، نقاط آسيب پذير در تنش های کنترل  در با تحليل آسيب پذيری. شده است

و روند  ضريب شدت تنش بررسی ، تاثير هندسه استخوان رویبا شبيه سازی ترک سطحیسپس  .ندنشده مشخص گرديد
  د بررسی گرديدنو هندسی استخوان و هندسه ترکتغييرات ضريب شدت تنش تحت تاثير متغيرهای مکانيکی 

  
   اجزا محدود‐ ترک‐ فمور‐ صدمات استخوانی‐مکانيک شکست: هاي كليدي  واژه

  

                                                 
  1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی ‐

  2 استاد يار دانشگاه اميرکبير، دانشکده مهندسی پزشکی‐

   مقدمه
زنده ای است که استخوان ماده ای ترد، متخلخل و بافت 

يا استخوانبندی را تشکيل بدن چارچوب مجموعه ای از آن 
، دسته بندی (Macro) از ديد ماکرو]. ۱[می دهند

انجام می گيرد که بنا آن استخوان معموال با شکل ظاهری 
 از لحاظ بافت ].۲[ها، هر دسته کار معينی دارندبه شکل آن
 به دو دسته کورتيکال و کنسلوس تقسيم  نيزاستخوانی

صدمات استخوانی می توانند در قالب ]. ۱[بندی می شوند
] ۳)[مثل پوکی استخوان يا وجود تومور(بيماری ظاهر شوند

خ هايی مثل ايجاد ترک يا تحت تاثير بارهای تکراری، پاس
تحليل بيومکانيکی صدمات استخوانی به ]. ۴[نشان دهند

مانند ظرفيت جذب انرژی، (دليل وجود فاکتورهای درونی
) مدول االستيسيـه، استحکام خستگی و دانسيته استخوان

مدت و جهت وارد شدن نيروی اعمالی (و فاکتورهای بيرونی
  ی انجام شده به استخوان و سرعتی که تحت آن بارگذار

و می تواند به ] ۵[از اهميت بااليی برخوردار است) است
صورت تحليل تنش با تغيير متغير فاکتورهای درونی و 

پيش بينی شکست استخوان يکی از مسايل  .بيرونی باشد
 ملوين ،۱۹۷۳در سال . اصلی در بيومکانيک بوده است

(Melvin)ايوانس و  (Evans) اولين مقاله در زمينه 
های مکانيک شکست در رشد ترک استخوان ربرد روشکا

 اولين (Bonfield)  بنفيلد].۶[متراکم را منتشر ساختند
 گزارشی از چقرمگی شکست ۱۹۸۴کسی بود که در سال 

 از تهيه شده شینمونه آزمايبا استفاده از استخوان انسان 
ه استاندارد که سه چهارم اندازه نموناستخوان تيبيای انسان 

  .]۷[ منتشر ساخت ،بودند راکمکششی مت
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 در رشد آهسته ترک طولی استخوان تيبيا از CKمقادير
−2/3تا ۱/۲

MNm۷/۴) تا ۳/۵يا ) تصحيح نشده مقدار 
2/3−

MNm۴/۲درصد محاسبه۱۳ با ضريب تصحيح تقريبی  
  .شدند
 گزارشی مبنی بر ۱۹۹۱نيز در سال  (Norman) نورمن

چقرمگی شکست استخوان انسان با استفاده از نمونه های 
 mm۳همچنين برای نمونه . کششی متراکم منتشر کردند

CKو CG2/3مقادير به ترتيب ، تصحيح شده−
MNm۶۸/۳ 

و 
2m

J۳۶۵۸[ حاصل شدند.[  

درکارهای انجام شده متغيرهای مستقل دانسيته، ضخامت، 
سرعت بارگذای، جهت ترک و اندازه ترک با شرايط 
آزمايشگاهی بررسی شده اند در حالی که شرايط واقعی در 
استخوان کامل فمور به شکل ديگری است و متغير هندسه، 

در .  می باشديرات ضريب شدت تنشپارامتر موثری در تغ
 با مدلسازی استخوان فمور به شکل يکپارچه و اين تحقيق
، تحليل تنش و 1 (FEM) از روش اجزا محدودبا استقاده 

آسيب پذيری با بررسی خواص مکانيکی و شرايط بارگذاری 
فمور در راه رفتن ساده مطالعه شده است که در پی آن با 

شرايط  در یشبيه سازی ترک در استخوان، آسيب پذير
تنش کنترل نشده نسبت به نقاط ديگر مشخص شده و با 
افزايش طول آن روند تغييرات ضريب شدت تنش نسبت به 

  .تغييرات طول ترک مورد بررسی قرار گرفته است
  

  متدولوژی
برای تهيه مدل استخوان فمور از عکس های سی تی 

تهيه شده از  mm۵ ،  با فاصله(C T Scan)اسکن
.  استفاده شده است ساله۲۶جسد مرد استخوان فمور چپ 

 (Solid Player) ساليدپليراين عکسها در نرم افزار 
ه و مرز خارجی و داخلی آن تعيين پردازش تصوير شد

با وارد کردن تصويرها در نرم افزار اتوکد از روی . ندگرديد
داده و مدل سيمی فمور نقاط موجود، خطوط منحنی عبور 

خيره کردن مدل سيمی با با ذ). الف_۱شکل(دساخته ش
  و وارد کردن آن در نرم افزار(igs)آي جی اسفرمت 

 با تعريف کردن خطوط راهنما ،(ANSYS 6.1)نسيسآ
در طول فمور در سطح داخلی و خارجی فمور، چندضلعی 

                                                 
1_ Finite Element Method 

 ند و با عبور دادن سطح از آنها، شدهای متعددی حاصل 
خاب  شده و با انتسطح داخلی و خارجی استخوان بازسازی

 تمامی سطوح نيز حجم يکپارچه استخوان فمور حاصل
 ).ب_۱شکل(دش

با اعمال گستره ای از در مدل المانبندی شده 
 تحليل تنش ،خواص مکانيکی مناسب و بارگذاريهای مرتبط

 گزيده ای از خواص مکانيکی ۱جدول . صورت گرفت
 بارهای وارده به استخوان درحالت .مناسب را ارايه می دهد

 به صورت (Stance) ايستادهتن ساده روی پای راه رف
نيروی فشاری در سر استخوان و نيروی کششی در محل 
تروکانتر بزرگ و در محل تماس کونديل ها با استخوان 
تيبيا ثابت شده است و مقدار نيروی فشاری برای يک فرد 

 می N۷۰۰  و نيروی کششیN۱۷۵۰کيلوگرمی،۷۵
يز با مدلسازی در تحليل مکانيک شکست ن]. ۹[باشد

در نقاط مختلف، ضريب ) ترک بيضی شکل(ترکهای سطحی
همچنين . نوک ترک اندازه گيری شده است شدت تنش در

با افزايش اندازه ترک، روند تغييرات ضريب شدت تنش با 
  .افزايش اندازه ترک بررسی شده است

  
  نتايج

در تحليل تنش و آسيب پذيری فرض های مختلفی درنظـر           
به اين ترتيب که در فرض اول استخوان بـه          . ندگرفته شده ا  

با خواص اسـتخوان    (صورت ماده غيرهمگن غيرايزوتروپيک     
ــورت  ــه ص ــال ب ، =۳/۱۶E1= ،۰/۱۱E2= ،۰/۱۱E3کورتيک

۴۶/۳G12=، ۱۵/۳G23=، GPa۱۵/۳G31=، ۳۱/۰υ13= ،
۵۸/۰υ23=۳۱/۰  وυ12=] ۱۰ ([همگن ايزوتروپ  غير و)  بـا

 =۳۱/۰υ  و=GPa۳/۱۶E خــواص اســتخوان کورتيکــال  
 و خـــواص اســـتخوان کنـــسلوس درهـــر دو مـــدل ] ۱۲[

GPa۴/۱۱E= ۳۱/۰  وυ=] ۱۱ ([     در نظر گرفته شده است
و نتايج تحليل تنش آنها با شـرايط مـرزی يکـسان بـا هـم                
مقايسه شده اند، مقادير بيشترين تنش فشاری و کششی در  

 با مقايـسه بـين تـنش هـای          . ارايه شده اند   ۲جدول شماره   
ــشی و فــش  ــدل غيــرهمگن    کش ــر گــرفتن م اری، در نظ

ايزوتروپيک تـاثير قابـل مالحظـه ای در نتـايج مـدل هـای               
با در نظـر گـرفتن مـدل غيـرهمگن        . مختلف نخواهد داشت  

ايزوتروپيک و تغيير مدول يانگ استخوان کنسلوس، کاهش        
مدول يانگ که در برخی صدمات مثل پوکی استخوان بـروز           

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 

  ٣

 

 ۱۳۸۲ بهمن ۲۹ و ۲۸ين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، يازدهم

  اســتخوانخــواص مــادی. مــی کنــد بررســی شــده اســت 
ــده      ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــال، ثاب  =GPa ۱۸E(کورتيک

و مدول يانـگ اسـتخوان کنـسلوس بـا نـسبت            ) =۳۱/۰υو
 بـه نـسبت   GPa ۱۸   تـا ۵/۰از ) =۳۱/۰υ( پواسون ثابـت 

نتايج حاصل از اين تحليـل      . مساوی افزايش داده شده است    
 . آورده شده اند۲در نمودار شکل 

ی و فشاری، در مدول االستيسيته پايين تنش کشش
 افزايش قابل توجهی وجود دارد به طوری که در ديگر

در مدل ديگر نيز . مدولها مقدار تنش تقريبا ثابت می باشد
با درنظر گرفتن استخوان به عنوان ماده غيرهمگن 
ايزوتروپيک و تغيير راستای بارگذاری در سر فمور تاثير 
. راستای نيروی فشاری در سر فمور بررسی شده است

بارگذاری  درجه ۹۰ و ۸۰، ۷۰، ۶۰،اين مدل زاويه های در
 ۳نتايج تحليل در نمودار شکل . در نظر گرفته شده اند

  .نشان داده شده اند
تحليل مکانيک شکست نيـز بـا توجـه بـه آسـيب شناسـی               
شکست در فمور و تغيرات ضريب شـدت تـنش نـسبت بـه              
ـ             ا مکان هندسی ترک با در نظر گرفتن ترک هاي سـطحی ب

 و دوسوم   ١سيمال بيرونی زه های يکسان در دوسوم پروگ     اندا
 .، بررسی شده اند٢ديستيال درونی

در المــان بنــدی مــدل شکــست، در نــوک تــرک از المــان  
سينگوالر استفاده شده است و با به دست آوردن جابجـايي           

 و در نظـر گـرفتن       )۴شـکل    (در گره های المان سـينگوالر     
 در  KIIوKIقـدار    م ۲و۱شرايط کرنش صفحه ای، از رابطـه      

   ].۱۳[نوک ترک محاسبه شده اند

( )[ ]cvEvDvBv
l

K −+−
+

=Ι 4
2

1

π

α

µ )     ۱  (     

( )[ ]cuEuDuBu
l

K II −+−
+

= 4
2

1

π

α

µ )۲   (  

.  نشان داده شده انـد     ۵نتايج تحليل شکست درنمودار شکل    
که بيشترين تـنش  (سيمال  در ناحيه پروگKIاين شکل،  در

از ناحيه ديستيال بيشتر بـود و بـا افـزايش           ) کششی را دارد  
 طول ترک از نرخ صعود آن کاسته شده است، همچنـين در           

πϕنوک ترک در موقعيتهای(نوک دوم و نوک سوم  ,0=  

                                                 
1_ Lateral 
2_ Medial 

ــکل     ــضی ش ــطحی بي ــرک س ــکل ‐در ت ــه  )۶ ش در ناحي
  .ال می باشدسيمال نيز وضع به همين منوپروگ

  
  نتيجه گيری

نتايج حاصل از تحليل های تـنش و آسـيب پـذيری مبـين              
کـاهش مـدول    (اينست که در مواردی مثل پوکی اسـتخوان       

ــتخوان     ــه اس ــسبت ب ــسلوس ن ــتخوان کن ــسيته اس االستي
نقاط آسيب پذير، گـردن فمـور و روی کونـديل           ) کورتيکال

سـر  با تغيير دادن راسـتای بارگـذاری در         . درونی می باشند  
 پيداسـت کمتـرين     ۳فمور همانطوری که از نمـودار شـکل         

 درجه می باشد و رفتـار  ۷۵تنش کششی و فشاری در زاويه   
بهينه فمور در تنش کنترل نشده دراين زاويه می باشـد بـا             
اين نتيجه در مدل شکست نيز با تغيير اندازه ترک در نقاط            
مختلف اين نتيجه حاصل مي گردد کـه هندسـه اسـتخوان            

 يکی از متغير های اصـلی در شکـست اسـتخوان مـی              فمور
الـف بـر مـی آيـد در          ‐۵باشد به طوری که از نمودار شکل        

ا انــدازه يکــسان تــرک در ناحيــه فمــور تحــت بارگــذاری بــ
ــ ــرک  سيمال و دپروگ ــنش در ت ــستيال، ضــريب شــدت ت ي
سيمال نسبت به ترک ديستيال بزرگتر مـی باشـد امـا            پروگ

سيمال،  آرام افزايش در پروگـ     به دليل نرخ   KIروند تغييرات   
رونـد  ال بهتر مـی باشـد و چنانکـه هـر دو             نسبت به ديستي  

 ضريب شدت تنش در صعودی را به همين ترتيب طی کنند
تر و سـرانجام زودتـر از ناحيـه    سيمال بيـش ديستيال از پروگ 

البته ضريب شدت تنش در مود دوم      . سيمال می شکند  پروگ
به دليـل اينکـه مقـدار       نيز چنين روندی را طی می کند اما         

آن از مود اول بـه مراتـب کمتـر اسـت از اهميـت کمتـری                 
 .برخوردار است

 شدت تـنش، نحـوه تغييـر         ضريب همچنين عالوه بر ميزان   
 ،اين پارامتر تحت تاثير گراديان تنش در اطراف تـرك بـوده           
. كه خود متاثر از هندسه و خواص مكانيكي استخوان اسـت          

 پذيري اسـتخوان نـه تنهـا        بدين ترتيب رشد ترك و آسيب     
وابسته به مقدار فاكتور شدت تنش اسـت بلكـه وابـسته بـه              
  .نحوه تغييرات حاصل از گراديان تنش در محل مربوط است

 
 مراجع

[1]- Martin, R. B., David, B. B., and Neil, 
A. S., 1998, ”Skeletal Tissue 
Mechanics,” Springer-Verlag Newyork,  

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 

 ٤

11th Iranian Conference on Biomedical Engineering, February 2004 

Inc., Table, 4.1., pp, 137. 
[2]- Nilsson, S., 2002, “Simulation of Bone 

Mechanics,” Royal Institute of 
Technology Department of Mechanics. 

[3]- Pentecost, R. L., Murray, R. A., and B 
rindley, H. H., 1964, “ Fatigue, 
Insufficiency, and Pathologic Fractures, 
” 187: 1001-1004. 

[4]- Devas, M. B., 1961, “Compression 
Stress Fractures in Man and the Grey 
Hound,” J. Bone Joint Surg.,43B: 540-
551. 

[5]- Frankle, V. H., and Burstein, A. H., 
1970, “Orthopedic Biomechanics,” 
Philadelphia, Lea Febiger. 

[6]- Bonfield, W,., and Datta, P. K., 1976, 
“Fracture Toughness of Compact 
Bone.” J Biomech, Vol. 9, pp. 131-134. 

[7]- Bonfield, W., Behiri, J. C., and 
Charalambides, B., 1984, “Orientation 
and Age-Related Dependence of the 
Fracture Toughness of Cortical Bone, “ 
Biomechanic s: Current 
Interdisciplinary Research, S. M. Perren 
and E. Schneider, eds., Martinus 
Nijhoff, Dordrecht, pp. 185-189. 

[8]- Norman, T. L., Vashishth, D., and 
Burr, D., 1991, “Mode I Fracture 
Toughness of Human Bone,” 1991 
Advances in Bioengineering , R. 
Vanderby, ed., Vol. 20, BED, ASME 
New York, NY, pp. 361-364. 

[9]- Cordey, J., Borgeaud, M., Frankle, M., 
Harder,Y., and Martinet, O., 1999, 
“Loading Model for Human Femur 
Taking the Tension Band Effect of the 
Ilio-Tibial Tract in to Account,” Injury, 
Int. J. Care Injured, S-A26-S-A30. 

[10]- Lotz, J. c., Gerhart, T. N., and Hayes, 
W. C., 1991, “Mechanical Properties of 
Metaphyseal Bone from Proximal 
Femur,” J Biomech., Vol. 24, pp. 317-
329. 

[11]- Zysset, P. K., Guo, X. E., Hoffler, C. 
E., Moore, K. K., and Goldstein, S. A., 
1999, “Elastic Madolus and Hardness of 
Cortical and Trabecular Bone Lammelae 
Measured by Nanoindentation in the 
Human Femur,” J Biomech. 32, 1005. 

[12]- Broek. D., 1982, “Elementary 
Engineering Fracture Mechanics ” 
Kluwer Boston. Inc.,  

[13]- Hosseini-Tehrani, P., Eslami, M. R., 
Daghyani, H. R., 2001,”Dynamic Crack 
Analysis Under Coupled Thermoelastic 
Assumption,” Journal of Applied 
Mechanics, Vol. 68, pp. 584-588. 

  
   و اختصاراتعاليم

K                ضريب شدت تنش   
KCضريب بحرانی شدت تنش                
v                جابجايي در جهت yدر مختصات موضعی   
u               جابجايي در جهت xدر مختصات موضعی   
G               ضريب نرخ آزاد سازی انرژی کرنشی   

GCضريب بحرانی نرخ آزاد سازی انرژی کرنشی                
υ               ضريب پواسون  
Eمدول االستيسيته                 
l              طول المان سينگوالر    

µ            ثابت المه    
υα 43     در شرايط کرنش صفحه ای=−

.
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 ۱۳۸۲ بهمن ۲۹ و ۲۸ين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، يازدهم

  مرجع  توضيحات  ضريب پواسون  GPaمدول يانگ  روش آزمايش  نوع استخوان
  1E=۳/۱۶  تست کشش  فمور‐کورتيکال

۰/۱۱=2E  
۰/۱۱=3E  

۳۱/۰=13υ  
۵۸/۰=23υ  
۳۱/۰=12υ  

 به ۳ و۲، ۱جهتهاي
ترتيب جهت طولي، 
  محيطي و شعاعي

۳
۱۰  

۳  استخوان خشک  _  Acoustic Microscopy  )۲۲/۰(۷۳/۱۷=E  فمور‐کورتيکال
۱۱  

استخوان مرطوب   Nanoindentatin  )۶/۵ (۴/۱۱=E  فمور‐کنسلوس
  گردنو در 

_  ۳
۱۱  

 )ميزان استاندارد(دول يانگ متوسطم ‐۱
 

   نتايج بارگذاری مدل غير همگن غير ايزوتروپيک و غير همگن ايزوتروپيک‐ ۲جدول 

بيشترين تنش   خواص مکانيکی

  MPaکششی

بيشترين تنش   محل بيشترين تنش کششی

  MPaفشاری 

  یمحل بيشترين تنش فشار

  دوسوم پروکسيمال درونی  ‐۵۵/۱۷  دوسوم پروکسيمال بيرونی  ۲۰  غير همگن غير ايزوتروپيک

  دوسوم پروکسيمال درونی  ‐۳۵/۱۳  دوسوم پروکسيمال بيرونی  ۴/۱۳  غير همگن ايزوتروپيک

  
  

  
               ب     الف             

 مدل حجمی ‐ ب   مدل سيمی ‐ الف‐ ١شکل 

  استخوان فمور
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  الف                                                                           ب

 نمودار تغييرات ضريب شدت تنش در مود اول در موقعيت‐ الف‐ ۵شکل
2

π
ϕ =(Crack Tip1)  

πϕ نمودار تغييرات ضريب شدت تنش مود دوم در موقعيت‐ب       ,0=(Crack Tip2, 3)  
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