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  استخوانچه هاي گوش مياني با روش اجزا محدود ارتعاشيمدل سازي سه بعدي رفتار 

  هادي عباسي فيروزجايي ، فرزام فرهمند

 ك ، دانشگاه صنعتي شريفيومكانيشگاه گروه بيآزما

E-mail: h_abbasi@mehr.sharif.edu  

farahmand@sharif.edu 

  هادي عباسي فيروزجايي *

  چكيده
 3مدل شامل . مورد مطالعه قرار گرفته استيك مدل اجزا محدود سه بعدي ر ارتعاشي گوش مياني با استفاده از در اين مطالعه رفتا

. است كه استخوانها بصورت جسم صلب، و ليگامانها و عضالت بصورت المانهاي فنر و دمپر مدل شده اند عضله 2ليگامان و  5، استخوانچه
 94,11 با حل مدل ديناميكي، به ازاي فشار هارمونيكي معادل. استفاده از منابع بدست آمدند داده هاي هندسي و نيز خواص مكانيكي با

جابجايي صفحه استخوانچه ركابي در تماس با مايع درون اعمال شده به سطح تماس استخوانچه ي ركابي با مركز پرده صماخ،  پاسكال
هرتز  1500ر فركانسهاي پايين قابل توجه است و در فركانسهاي باالتر از نتايج حاصله حاكي از آن است كه جابجايي د. بدست آمدحلزون 

  .نتايج از توافق قابل قبولي با داده هاي تجربي گزارش شده برخوردار است. آنگسترم كاهش مي يابد 0.2به حدود 

  
  و ركابي پرده صماخ، استخوانچه چكشي، سنداني  مدل سازي گوش مياني، روش اجزا محدود، :هاي كليدي واژه

 

  مقدمه - 1
گوش مياني انسان از بيرون به داخل به ترتيب شامل پرده 

كه  استصماخ و سه استخوانچه چكشي، سنداني و ركابي 
سيستم مكانيكي انتقال صوت به گوش داخلي را مجموعا 
دسته استخوانچه چكشي به پرده نوك . دهندمي  تشكيل

اي استخوانچه چكشي به وسيله رباط ه. صماخ مي چسبد
ريزي به استخوانچه سنداني متصل مي گردد به طوري كه 

استخوانچه سنداني هم همراه   با حركت استخوانچه چكشي،
انتهاي ديگر استخوانچه سنداني به . آن حركت خواهد كرد

كف استخوانچه . تنه استخوانچه ركابي متصل مي گردد
ركابي در مقابل البيرنت غشايي حلزون در محل و درون 

  .بيضي قرار داردپنجره 

در انتقال ارتعاشات در گوش  يمتعدد يمكانيك مالحظات

استخوانچه محل اتصال  .در نظر گرفته شده اند يميان
چكشي به مركز پرده صماخ به وسيله عضله كشنده صماخ 

 امراين  كه شود يهمواره به حالت كشيده نگه داشته م
ماخ انتقال ارتعاشات شنوايي را روي هر بخش از پرده ص

استخوانچه هاي گوش ديگر،  ياز سو. امكان پذير مي سازد
كه  شوند يم به وسيله ليگامان ها مهار يبگونه امياني 

مجموع استخوانچه هاي چكشي و سنداني به صورت يك 
تقريباً در لبه  آننقطه اتكاي  كه نماينداهرم واحد عمل 
 بامفصل شدن  استخوانچه چكشي   .داردپرده صماخ قرار 

با حركت پرده صماخ مي شود كه  سببتخوانچه ركابي اس
، استخوانچه ركابي به سمت جلو، به پنجره به سمت جلو

بيضي و مايع حلزوني در سمت ديگر پنجره فشار وارد كند و 
 استخوانچه چكشي به سمت خارج ، با حركت ديگر ياز سو

دامنه توجه است كه  شايان. مايع به سمت عقب كشيده شود 
استخوانچه با هر ارتعاش صوتي تنها به ميزان  حركت كف
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تصور بر خالف  لذا. سه چهارم دامنه دسته چكشي است
فاصله  يميان گوش يها سيستم اهرمي استخوانچه  ،رايج

 فشارحركت استخوانچه ركابي را افزايش نمي دهد، بلكه 
به عالوه . دهد يمافزايش  ]1[برابر 1.3حركت را تا  

كف استخوانچه ركابي به ترتيب و مساحت پرده صماخ 
بزرگتر بودن  كه ]1[است mm2 3.2  و mm2 55حدوداً 

 1.3نسبت  در كنارسطح پرده صماخ  ]1[يبرابر 17
نهايي  فشار شود كه يسبب مسيستم اهرمي،  ]1[برابري

فشار صوتي وارد بر  ]1[برابر 22وارد شده بر مايع حلزون 
ي مايع بسيار بيشتر از آنجا كه اينرس. باشدسطح پرده صماخ 

از اينرسي هوا است ،به سادگي قابل درك است كه براي 
. نياز است مورد ي فشار بيشترايجاد ارتعاش در مايع 

بنابراين پرده صماخ و سيستم استخوانچه اي با هم، بين 
امواج صوتي در هوا و ارتعاش صوتي در مايع حلزون تطبيق 

استخوانچه اي و  در غياب سيستم. مي آورند پديدامپدانس 
پرده صماخ امواج صوتي باز هم مي توانند مستقيماً از هواي 
. گوش مياني عبور كرده و از پنجره بيضي وارد حلزون شوند

 ]1[دسي بل  20تا  15اما در اين حالت حساسيت شنوايي 
كمتر از انتقال استخوانچه اي است كه معادل كاهش شدت 

ت كه به سختي صوت از يك صداي متوسط به صدايي اس
   .قابل شنيدن است

ژگي هاي  تاكنون مطالعات متعددي به منظور بررسي وي
    و  Ferris. بيومكانيكي گوش مياني انجام شده اند

Prendergast ]3 [ با استفاده از داده هاي آناتوميكي
يك مدل سه بعدي اجزاي محدود از گوش مياني  اجساد

نيزمدلي را در اين ] Chia ]5 و   Peirآقاي . ارائه كردند
مورد ارائه كردند كه در آن از داده هاي آناتوميكي افراد زنده 

 سرانجام،. شده بوددر بازه هاي سني مختلف استفاده 
Kelly و Prendergast ]4[ كار  ادامهرا در  تحقيقي

Ferris  و Prendergast ]3[   از آن از ارائه نمودند كه در
شده استفاده ازي و حل مدل براي مدلسنرم افزار قوي تري 

  .بود

هاي پيشين ميتوان مشاهده كرد كه در مدل در بررسي 
برخي موارد ساده سازي هاي متعددي به منظور تسهيل 

 در مدل. مدلسازي و اجراي مدل بكار گرفته شده است
Ferris و  Prendergast]3 [ و مدلKelly 

 Superior Mallearاز ليگامانهاي ،] Prendergast  ]4و
Ligament ،Posterior Incudal Ligament و 

عليرغم نقش مهمي كه در انتقال مفاصل بين استخوانچه ها 
همچنين در  .ارتعاشات ايفا مي كنند صرفنظر شده است

از مفصل استخوانچه هاي   ]Chia ]5 و   Peirآقاي  مدل
با توجه به نقش . چكشي و سنداني صرف نظر شده است

ر عملكرد مكانيكي گوش مياني ايفا مهمي كه اين اجزاي د
 آناين مطالعه به منظور ارائه مدل جامع تري از مي كنند، 

با در نظر گرفتن كليه بتوان كه  بگونه ايانجام شده است 
به جواب قابل قبولي در حد پاسخ بافتهاي درگير و موثر 

  .يافتارتعاشي گوش طبيعي دست 

  و روش  داده ها - 2
پنج استخوانچه ها،  يهندس يبدست آوردن داده ها يبرا

 به نامهاي ليگامان قدامي استخوانچه ي چكشي ليگامان
)(Anterior Mallear Ligament،  ليگامان جانبي

 ،)Lateral Mallear Ligament (استخوانچه ي چكشي
 Superior) ليگامان فوقاني استخوانچه ي چكشي

Mallear Ligament)،  ليگامان خلفي استخوانچه ي
ليگامان  و )Posterior Incudal Ligament(سنداني

 Annular Ligament( حلقوي استخوانچه ي ركابي
Stapedial ( به نام هاي عضله خلفي استخوانچه  عضلهو دو

عضله  و )Posterior Stapedial Muscle( ي ركابي
 )Tensor Tympani Muscle(كشنده پرده صماخ 

به هم از و چگونگي قرار گرفتن آنها نسبت  يگوش ميان
گوش  ياستخوانچه ها .استفاده شد] 1[آناتومي مراجع 

. جرم متمركز در نظر شدند يبه صورت المان ها يانيم
هر قسمت از استخوانچه ها و مدول  يبرا ير چگاليمقاد

). 1جدول (تعيين شد ] 5[انگ آنها با استفاده از مراجع ي
 ]5[و] 4[،] 3[ 0.3 تمام استخوانچه ها  يب پوآسن برايضر

  .در نظر گرفته شد
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هر قسمت از استخوانچه ها و مدول  يبرا يمقادير چگال: 1جدول 
  يانگ آنها

اطالعات مورد نياز براي   ساختار
  تحليل اجزا محدود

  استخوانچه چكشي
  چگالي        

  سر            
  گردن           
  تنه           

  مدول يانگ       
  استخوانچه سنداني

  گاليچ       
  تنه           

  ي كوچك زايده          
  زايده ي بزرگ          
  مدول يانگ       

  استخوانچه ركابي
  چگالي        
  مدول يانگ        

           
            

3
32 .5 5 1 0 k g

m×    
3

34 .5 2 1 0 k g
m×  

    3
33 .7 0 1 0 k g

m×      
    10

21.41 10 N
m×    
           

  
             

3
32 .3 6 1 0 k g

m×  
         3

32 .2 6 1 0 k g
m×  

 3
35 .0 8 1 0 k g

m×  
   10

21.41 10 N
m×  

  
  3

32 .2 0 1 0 k g
m×    

           1 0
21 .4 1 10 N

m×  
  

ليگامان اول يعني ليگامان قدامي استخوانچه چكشي چهار 
)(Anterior Mallear Ligament،  ليگامان جانبي

 ،)Lateral Mallear Ligament( استخوانچه چكشي
 Superior Mallear) ليگامان فوقاني استخوانچه چكشي

Ligament)،  ليگامان خلفي استخوانچه
به  يكهر ،  )Posterior Incudal Ligament(سنداني
تير يك سردرگير با سطح مقطع مربع شكل به يك صورت 

ميلي متر بصورت  0.8 به طول  ميلي متر و 0.5 ×0.5 ابعاد
دو ماهيچه ي متصل به . دمپر مدل شدند-فنر-المان جرم

استخوانچه نيز هر كدام به صورت تير يك سردر گير با 
يلي متر م 0.43×0.46 سطح مقطع مستطيل شكل به ابعاد 

دمپر مدل -فنر–ميلي متر بصورت المان جرم  2و به طول
ليگامان ها و ماهيچه ها با  اينجرم و ثابت فنر  .شدند

 چگالي و فرض) 2جدول ] (5[مدول يانگ آنها  استفاده از
محاسبه ] 1[كيلوگرم بر متر مكعب  2,1 معادلبافت نرم 

  .شدند

براي هر يك از   وβαمدول يانگ و ثابت هاي: 2جدول 
  ليگامان ها و ماهيچه ها

)  ساختار بافت نرم )E MPa
  

1( )sα −

  
( )sβ µ

  
خلفي  ليگامان

 استخوانچه سنداني
0.65 0 8.6 

ليگامان قدامي 
  استخوانچه چكشي

21 0 18.6 

ليگامان فوقاني 
  استخوانچه چكشي

0.65 0 18.6 

ليگامان فوقاني 
 استخوانچه سنداني

0.65 0 18.6 

ليگامان جانبي 
  استخوانچه چكشي

0.65 0 
 

18.6 

مفصل بين 
استخوانچه هاي 

  سنداني و ركابي

0.6 0 0 

  

 1بنابر اين با داشتن چگالي ،مي توان با استفاده از معادله ي
  جرم المان را بدست آورد

)1                          (                           LAρ =  M  

مساحت سطح مقطع  Aطول و  Lچگالي ، ρجرم،  Mكه 
از معادله ي  براي بدست آوردن ثابت فنر نيز. دالمان مي باش

  داريم  3و2

)2(                                                 3

12
1 bhI =

  
                      

 )3(                                              3
3

L
EI  =K  

مقطع  يسطح  برا ينرسيممان ا Iكه در اين معادله 
انگ المان يمدول  Eو h و عرض  bل شكل به طول يمستط

  .مورد نظر مي باشد

ليگامانها و ماهيچه  C ييرايب ميضرمحاسبه  يهمچنين برا
  مي شوداده استف 4معادله ي از ها 

 )4(                             [ ] [ ] [ ]C M Kα β= +   
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 .مي باشد ثابت فنر المان مورد نظر  Kجرم و  Mكه
ارايه شده ] 4[در مراجع  يتجرب صورتبه  نيز وβαريمقاد
  ).2جدول (اند 

ثابت فنر و  Stapedial Mallear Ligament يبرا
 مزبور گامانيل يبدون در نظر گرفتن جرم برا ييرايمضريب 
به . ]5[شدنددر نظر گرفته صفر و N/m 10 ب يبه ترت

مزبور گامان يل يالمان ها، يشرايط واقع يمنظور شبيه ساز
در نظر  Stapedial Footplate يطيعمود بر سطح مح

 Stapedialدر اطراف  شدند و تعداد آنهاگرفته 
Footplate  ت ييب فنربا ضرعدد  10به N/m1 ييرايو م 

  . ]5[يافتش يافزاصفر 

دمپر -ال داخل حلزون به صورت المان فنريامپدانس س
ب يو ضر N/m 60 ن المان يا يثابت فنر برا. شد يمدلساز

همانند ]. 5[در نظر گرفته شد  N.s/m 0.06ييرايم
تعداد المان  Stapedial Mallear Ligament يمدلساز

ال داخل يبه عنوان س Stapedial Footplateكه بر  ييها
از  يع مناسبيش يĤفت تا توزيكنند افزا يرو وارد ميحلزون ن

المان  20بدين منظور . ن سطح مقطع بدست آيديرو در اين
 N.s/m  ييرايب ميو ضر N/m 3 ت  يهركدام با ثابت فنر

  . ]5[مورد استفاده قرار گرفتند 0.006

 يكه دارا ين استخوان ها به صورت صفحاتيمفاصل ب
. دنديباشند، مدل گرد يگر ميصفر نسبت به همد ييجابجا

. توانند در نقاط تماس چرخش داشته باشند ين صفحات ميا
 -فنر -كه به صورت جرم ييكليه المان ها يهمچنين برا

ع درون حلزون يچه ها و فشار مايگامان ها، ماهيل يدمپر برا
د، در بكار گرفته شدن Stapedial Footplateبر سطح 

در  يول. اعمال نشد يتماس با استخوانچه ها، شرط ينودها
) و چرخش ييبدون جابجا(گر بصورت ثابت يد يينقاط انتها

ك ير يف المان به صورت تيمطابق تعر(در نظر گرفته شدند 
به طور واضح در مورد استفاده  يشرايط مرز). ريسر درگ

  .اندمشاهده قابل  2شكل 

در محدوده  زهك ساي يتعاشمشخص كردن پاسخ ار يبرا
  :شودحل د يبار يز ه يمعلوم، معادل يفركانس

)5(                       
2

2

d u duM C Ku F
dt dt

+ + =  

و ثابت  ييرايب ميب جرم، ضريبه ترت Kو  M ، Cكه 
و  ييبه ترتيب جابجا Fو  u و زهسا يك از اجزايت هريفنر

ر جرم، يدمقا. دنباش يم شدهك اعمال يهارمون يرويبردار ن
، بسته به اجزاك از يهر  يت برايو ثابت فنر ييرايب ميضر
بكار گرفته شده، در مراحل قبل بدست  يف المان هايتعر
است كه به سطح  يكيهارمون يروين Fمقدار . نديآ يم

Umbo 2 يفشار صوت يبرا. گردد ياعمال مcm
dyne

كه  1 
مساحت  جه بهشود با تو يبه سطح پرده صماخ وارد م

 يرويمقدار ن) ]mm255 ]1 حدود(صماخ  همتوسط پرد
 يياز آنجا .ديآ يبدست م µN 5,5 معادل Umboوارد بر 
بر  يستيك بايهارمون يرويل اجزا محدود، نيتحل يكه برا

رو را به صورت فشار بر سطح ين نيلذا ا ،سطح وارد شود
Umbo سطح مقطع  فرضبا  كه ميكن ياعمال مUmbo 
مقدار فشار  ميلي متر، 0.4 به شعاع يره ايت دابه صور
   .ديآ يبدست م Pa 94,11 معادل

  

  
قرار گرفتن استخوانچه ها با پرده  ياز چگونگ يينما: 2شكل 

  بر آنها يط مرزياعمال شرا ينحوه  صماخ و
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 جينتا - 3

ايجاد شده در اين  يسه بعدمحدود  ياجزامدل  3شكل 
. دهد يرا نشان م يانيگوش م ياز استخوانچه هامطالعه 
 Stapedialدر  متناوب ياز بارگذار يهاي ناش ييجابجا

Footplate يدر فركانس ها يمتر نانور يبه صورت مقاد 
چنانكه . ش داده شده اندينما 4شكل هرتز در  2500~125

بر اساس پيش يني مدل، مقدار جابجايي  مشاهده مي شود
شد كه با آنگسترم ميبا 1.6هرتز درحدود  200در فركانس 

 0.8هرتز اين مقدار به  800افزايش فركانس به مقدار  
با افزايش فركانس  كاهشاين روند . آنگسترم تقليل مي يابد
هرتز به مقدار  1500ر فركانس دتا همچنان ادامه مي يابد 

هرتز روند تقليل تا  1500از فركانس. آنگسترم مي رسد 0.2
هرتز  2500 در فركانس به طوري كه مي يابدحدي كاهش 

  .آنگسترم مي رسد 0.1به مقدار 

 

  
  

اتصال استخوانچه ها با هم  يمدل اجزا محدود از چگونگ: 3شكل 
  مورد نظر  يدن به پاسخ ارتعاشيرس يبرا
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الف- نتايج آزمايشگاهی  

 ب- نتايج مدل اجزاء محدود

  
  

  Stapedial Footplateهاي  حاصل شده  ييجابجا: 4شكل 

ج حاصله يمربوط به نتا )ب( يشگاهير آزمايمربوط به مقاد)الف(
  جزا محدوداز مدل ا

 بحث -4

نظير مدل اجزا (در طراحي مدل هاي توصيف كننده 
) نظير گوش مياني(، براي شبيه سازي سازه ها )محدود

استخوانچه هاي گوش مياني، حفره ي (شكل و موقعيت اجزا 
گوش مياني در استخوان گيجگاهي، تاندون ها، ليگامان ها و 

العات قبلي در مط. از اهميت ويژه اي برخوردارند) ماهيچه ها
اغلب مدلسازي هندسي با فرضيات و ساده سازي هاي 

 و Ferris از جمله. متعددي همراه بوده است
Prendergast ]3 [ براي مدلسازي هندسي از داده هاي
Histology  استفاده كرده است كه در زمان  ياجساد

در و  آزمايش نزديك به ده سال از مرگ آنها گذشته بود
در مدلهاي جديدتر . ي را شامل مي شدي زيادهانتيجه خطا

 تر روش دقيق از] Prendergast ]4و  Kellyنظير  
Scaning CTµ  براي بدست آوردن داده هاي هندسي
همچنين آقاي . ليگامان ها استفاده شده است استخوانها و

Peir  و Chia ]5[ ازHigh-Resolution Compiuted 
Tomography ه در مقايسه بدين منظور استفاده كردند ك

در . برخوردار استدقت قابل توجهي هاي پيشين از با روش
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به منظور  ]5[جع آناتومي رهاي م همدل حاضر از داد
  . هاي هندسي مورد نياز استفاده شد هدستابي به داد

سازي  ن سادهيمدلهاي پيش اغلبنكته قابل توجه ديگر در 
 گوش مياني و صرفنظر از برخي اجزاي آن بوده است كه

در . قابل مالحظه اي را در پي دارد ايخطاه "تبعا
 Kellyو مدل ] Prendergast]3  و  Ferrisمدل

 Superior Mallear، از ليگامانهاي]Prendergast  ]4و
Ligament ،Posterior Incudal Ligament و 

مفاصل بين استخوانچه ها عليرغم نقش مهمي كه در انتقال 
همچنين در . شده است ارتعاشات ايفا مي كنند صرفنظر

از مفصل استخوانچه هاي ] Chia ]5 و  Peirمدل آقاي 
در مدل حاضر نه . چكشي و سنداني صرف نظر شده است

 تنها كليه اجزاي گوش مياني در نظر گرفته شده اند بلكه
ليگامان ها و ماهيچه ها به صورت المان هاي جرم، فنر، 

است و  نزديكتر هارفتار واقعي بافتبه  مدل شده اند كهدمپر 
  .بهبود نتايج مدل را درپي دارد

مدل مطالعه حاضر با ساختار  عليرغم تمهيدات فوق، اگرچه
قا يدق يانيگوش م ياستخوانچه ها يكيومكانيب و عملكرد

حاصل  يفركانس يمربوط به پاسخها نتايجست، اما يمشابه ن
 تجربي قاتيبدست آمده از تحق يتجرب دادهن مدل با ياز ا
مدل  ينيش بيپ. باشد يماز توافق خوبي برخوردار  شينپي

 Stapedial Footplateر مكان ييمحدود از تغ ياجزا
 باشد يم ]2[مرجع موجود در  يشگاهيج آزمايمشابه با نتا

مدل اجزا ي كه بين نتايج تفاوتبنظر مي رسد . )4شكل (
بخصوص در فركانس هاي پايين  يشگاهيج آزمايمحدود و نتا

تفاوت ميشود ناشي از فرضيات مدل و از جمله  تر مشاده
  .مي باشدافراد  يجگاهياستخوان گ ه يمدع يها

ديده مي شود در فركانس  4شكلهمانطور كه در بطور كلي، 
با  "باشند كه اساسا ها بسيار كم مي هاي پايين جابجايي

تئوري انتقال موج در حلزون نيز مطابقت دارد چون در اين 
ر در قسمت انتهايي حلزون شناسايي مي تئوري، صداهاي زي

دامنه ي حركت نيز  ،ولي به تدريج با افزايش فركانس. شوند
كم گرديده تا جايي كه صداهاي بم در همان ابتداي حلزون 
يعني درست بعد از پنجره ي بيضي توسط حسگر هاي 

همچنين با استفاده از نمودار مي . حلزون شناسايي مي شوند
برداشت كرد كه مرز بين صداهاي زير و توان به طور نسبي 

هرتز مي باشد  1000±200بم در حدود بازه ي فركانسي 
ثبت شده مي  ]2[ مشابه با نتايج آزمايشگاهي"كه تقريبا

  .باشد

اندازه  يداده هاحركات استخوانچه ها با  در مقايسه نتايج
هرتز 125 ~2500 يفركانس هدر باز يشگاهيشده آزما يريگ

در حدود  حركاتنه ي يشيب كه دشو يممشاهده 
بعد از همچنين . دهد يرخ مهرتز  800 ~1000فركانس
بدين . ابندي يها كاهش م ييجابجاهرتز  1000بسامد 
 را ]2[ يشگاهيج آزماينتا نتايج مدل الگويي مشابه با  ترتيب
  .دهد يارايه م
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