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Περίληψη

Σκοπός: Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του πλαισίου εξωτερικής

οστεοσύνθεσης Ilizarov και η μελέτη της επίδρασης της διακριτοποίησης των προενταταμένων

βελονών Kirschner.

Σχεδιασμός / Μεθοδολογία: Κατασκευάστηκαν γεωμετρικά μοντέλα για τις περιπτώσεις α)

κάμψης μιας βελόνας και β) του πλήρους πλαισίου, στο πρόγραμμα ABAQUS CAE ν. 6.10. Το

οστό μοντελοποιήθηκε με γραμμικά εξαεδρικά ή τετραεδρικά ισοπαραμετρικά πεπερασμένα

στοιχεία και οι βελόνες με γραμμικά εξαεδρικά στοιχεία ή με στοιχεία τύπου δοκού ή με

συνδυασμό και των δύο τύπων πεπερασμένων στοιχείων. Οι βελόνες που χρησιμοποιήθηκαν

έχουν διάμετρο 1.5 mm και δέχονται προένταση 50 kg. Το οστό τοποθετήθηκε στο κέντρο των

δακτυλίων και οι βελόνες με γωνία 900 μεταξύ τους. Τα μοντέλα υπόκεινται σε ένα κύκλο

φόρτισης 100 Ν και 500 ,για το μοντέλο κάμψης μιας βελόνας και του πλήρους πλαισίου

αντίστοιχα.

Αποτελέσματα: Η ανάλυση έδειξε πως η αλλαγή του τρόπου διακριτοποίησης των βελονών δεν

έχει σημαντική επίδραση στην αξονική ακαμψία του συστήματος Ilizarov. Αντιθέτως,

σημαντική απόκλιση μεταξύ των μοντέλων παρατηρείται στον υπολογισμό των τάσεων στο

οστό όταν οι βελόνες διακριτοποιούνται με εξαεδρικά και με στοιχεία τύπου δοκού. Επίσης

μικρότερες διαφορές παρατηρούνται στις υπολογιζόμενες τάσεις στις βελόνες, και κυρίως στα

σημεία όπου αυτές εισέρχονται στο οστό και κάμπτονται έντονα.

Ερευνητικοί περιορισμοί / Επιπτώσεις: Στην επίλυση του μοντέλου των πεπερασμένων

στοιχείων ελήφθησαν υπ' όψιν γεωμετρικές μη-γραμμικότητες. Τα αποτελέσματα που

εξήχθησαν από τις αναλύσεις πρέπει να επαληθευτούν πειραματικά.

Πρωτοτυπία / αξία: Τα χρήσιμα συμπεράσματα για την επίδραση της διακριτοποίησης και του

υπολογιστικού κόστους που προέκυψαν από την ανάλυση, αποτελούν χρήσιμο οδηγό στην

επιλογή της μοντελοποίησης για την επίτευξη της ακρίβειας των επιθυμητών δεδομένων, με τον

βέλτιστο υπολογιστικά τρόπο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή

''Engineering for Life" είναι η φράση με την οποία συνδέει το Columbia UniveIsity το

πρόγραμμα σπουδών βιοϊατρικής μηχανικής που διαθέτει. Αυτό καταδεικνύει και την σημασία

ενός υποκλάδου της, της εμβιομηχανικής, που σχετίζεται με την εφαρμογή και ενσωμάτωση

των θετικών επιστημών και της μηχανικής στις επιστήμες της υγείας, για την καλύτερη

κατανόηση των βιολογικών συστημάτων.

Στο πολυσύνθετο βιολογικό σύστημα που λέγεται ανθρώπινο σώμα, σημαντική εφαρμογ11

βρίσκουν τα τελευταία χρόνια οι συσκευές που σχετίζονται με την αντιμετώmση σοβαρών

περιπτώσεων καταγμάτων των οστών καθώς και επιμ11κuνση-ανάπλαση τους, σε περιπτώσεις

δυσπλασιών. Ως γνωστόν τα οστά ενός ανθρώπου είναι ζωτικής σημασίας αφού, δίνουν στο

σώμα την μορφή, προστατεύουν τα ευαίσθητα όργανα και στηρίζουν τους μύες, με την

συνεργασία των οποίων εmτυγχάνεται η στάση, η κίνηση και η ζωή γενικότερα όπως την

ξέρουμε. Επίσης, αν λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε άνθρωπος κατά την διάρκεια της ζωΙ1ς του

θεωρείται πολύ πιθανό ότι θα υποστεί κάποιο σοβαρό κάταγμα το οποίο ίσως τον καθηλώσει για

μία σχετικά μεγάλη χρονική περίοδο της ζωής του σε ακινησία, καταλαβαίνουμε την σημασία

της γρήγορης και όσο το δυνατόν λιγότερο επίπονης αποκατάστασης του ασθενούς.

Η αποκατάσταση τέτοιων τραυμάτων στα οστά είναι μία αρκετά πολύπλοκη διαδικασία και

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας σύμφωνα με τον

ανατόμο-χειρουργό Julius Wolff (1836-1902), είναι τα φορτία στα οποία υποβάλλονται. Αυτό

δηλαδή σημαίνει ότι, αν η φόρτιση σε ένα συγκεκριμένο οστό αυξηθεί, θα μεταβληθούν

ανάλογα βιολογικοί παράγοντες, που θα το καταστήσουν πιο ισχυρό για να αντισταθεί στην

φόρτιση, και για αυτό πιθανόν θα αυξηθεί το πάχος του. Το αντίστροφο είναι επίσης αληθές,

δηλαδΙ1 αν η φόρτιση ελαττωθεί στο οστό, αυτό θα γίνει πιο αδύναμο και το πάχος του θα

μειωθεί γιατί είναι μεταβολικά πιο δαπανηρό και δεν υπάρχει το ερέθισμα, για να διατηρηθεί

υψηλή οστική μάζα.

Στην ιδιότητα αυτιι των οστών να αναγεννώνται βασίστηκε και ο ρώσος γιατρός-χειρουργός

GaνήίΙ IlizaΓOV (1921-1992) για την αντιμετώπιση σοβαρών κλινικών περιπτώσεων
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καταγμάτων. Έτσι ανέπτυξε μία νέα τεχνική χρησιμοποιώντας ένα κυκλικό σύστημα εξωτερικής

οστεοσύνθεσης, στο οποίο προεντεταμένες βελόνες (Κirschner wires) διαπερνούν το οστό και

εφαρμόζονται σε δακτυλίους ή ημιδακτυλίους φτιαγμένους από ατσάλι. Στη συνέχεια, αφού δύο

οι περισσότεροι δακτύλιοι προσαρμοστούν στα τεμάχια του οστού, εκατέρωθεν του

ενδοκαταγματικού χώρου, ενώνονται μεταξύ τους μέσω χαλύβδινων ρυθμιζόμενων ράβδων.

Οι προεντεταμένες βελόνες Kirschner παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτής της μεθόδου

(Watson et αl. 2000, Bronson et αΙ. 1998, Aronson and Harp 1992). Αυτές, μέσω του πλαισίου,

μεταφέρουν την δύναμη στο οστό και ευθύνονται κατά κύριο λόγο για την σταθερότητα και την

αξονΙΚ11 ακαμψία του με ότι θετικά συνεπάγεται αυτό στην διαδικασία της αναγέννησης του

οστού (Chao and Aro et αl. 1989).

Σκοπός, λοιπόν, αυτllς της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση του πλαισίου εξωτερικής

οστεοσύνθεσης Ilizarov (Εικόνα 1) με έμφαση στον τρόπο μοντελοποίησης των

προεντεταμένων βελονών.

Εικόνα 1: Το πλαίσιο εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Θεωρητικό μέρος

2.1 Τα οστά

Το σκελεηκό σύστημα, σημαντικό για το σώμα τόσο από εμβιομηχανικής απόψεως όσο και

μεταβολικής, είναι κατασκευασμένο από μεμονωμένα οστά και από το συνδετικό ιστό που τα

ενώνει (χόνδρος) με τα πρώτα να αποτελούν τα κύρια συστατικά του σκελεηκού συστήματος

και να διαφέρουν από τον συνδεηκό ιστό σε ακαμψία και αντοχή. Η διαφοροποίηση όσον

αφορά σε αυτές τις μηχανικές ιδιότητες οφείλεται στα συσταηκά υλικά του οστού. Πρόκειται

για ένα σύνθετο υλικό αποτελούμενο από διαφορετικές ουσίες συνδεδεμένες μεταξύ τους με

τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν ένα υλικό με εξαιρεηκές μηχανικές ιδιότητες. Πιο

συγκεκριμένα, αποτελείται από την οργανική μήτρα, κατασκευασμένη από κολλαγόνο, και από

μη κολλαγονούχες πρωτεϊνες και ιχνοστοιχεία (60-70%), στα οποία είναι προσκολλημένο ένα

κρυσταλλικό άλας (ανόργανο τμΙ1μα) που ονομάζεται υδροξυαπατίτης. Αναφέρεται όη ο

σκελετός ενός ενήλικου ανθρώπου αποτελείται απο 206 διαφορετικά οστά.

Τα οστά έχουν πολλαπλούς ρόλους στον οργανισμό και αυτό τα καθιστά ένα ζωτικό σημασίας

κομμάτι στο σύστημα που λέγεται άνθρωπος. Είναι ιδιαίτερα ενεργά όργανα, με πολύπλοκη

αιμάτωση και εξειδικευμένους κυτταρικούς πληθυσμούς (οστεοκύτταρα, οστεοβλάστες και

οστεοκλάστες κ.λ.π.) που είναι υπεύθυνοι για τη διαρκή συντήρηση και ανακατασκευή τους. Οι

λειτουργίες που επιτελεί ο ανθρώπινος σκελετός (Εικόνα 2) είναι οι εξής:

• Διατηρεί το σχήμα του σώματος και αποτελεί τον υποστηρικηκό μηχανισμό του.

• Προστατεύει τους μαλακούς ιστούς των κρανιακών, θωρακικών και πυελικών

κοιλοτήτων (όργανα).

• Παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται ο μυελός των οστών.

• Αποτελεί το μηχανισμό που καθιστά δυνατή και ευέλικτη την κίνηση του σώματος,

μεταφέροντας τις δυνάμεις, που αναπτύσσονται λόγω σύσπασης των μυών κατά το

βάδισμα, από το ένα τμήμα του σώματος στο άλλο.

Οι παραπάνω λειτουργίες γίνονται εφικτές λόγω της ακαμψίας και ανΤΟΧΙ1ς του οστού,

ενώ αυτές που ακολουθούν λόγω των μεταβολικών του ιδιοτήτων.
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• Αποτελεί έναν μεταβολικό αποθηκευτικό χώρο για ιόντα και κυρίως ασβέστιο και

φωσφόρο.

• Παράγει ερυθροκύτταρα στον μυελό τον οστών (μεγάλα οστά).

Ενώ, λοιπόν, εκ πρώτης όψεως τα οστά φαίνονται να είναι ένα μικρό και απλό, ως προς τη

σύνθεση και τη λειτουργία, μέρος του συστήματος που λέγεται «σκελετός» παρουσιάζουν

πολλές ιδιαιτερότητες που γίνονται φανερές καθημερινά στην κλινικι1 πράξη.

)~~__cranlum

Εικόνα 2: Ο σκελετός ενός ενήλικα ανθρώπου
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2.2 Σχήμα και μορφή ανθρώπινων οστών

Τα οστά, ανάλογα με το σχήμα τους, ταξινομούνται στις εξής πέντε ομάδες (Εικόνα 3):

1. Ομάδα από πλατέα ή επίπεδα οστά (π.χ. ωμοπλάτη και μερικά οστά του κρανίου).

2. Ομάδα μακρών ή αυλοειδών οστών (π.χ. αυτά που βρίσκονται στα άνω άκρα).

3. Ομάδα βραχέων οστών (περισσότερο ή λιγότερο κυλινδρικών οστών, όπως αυτά που

βρίσκονται στη σπονδυλική στήλη - σπόνδυλοι).

4. Ομάδα οστών ακανόνιστου σχήματος (οστό του καρπού και της ΠOδOΚVημΙKής άρθρωσης).

5. Πλευρές (αποτελούν ξεχωρισηι ομάδα).

Η τόσο μεγάλη διαφοροποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι το σχήμα και η μορφή των οστών

καθορίζονται από τις λειτουργίες που έχει να εκτελέσει το καθένα απ' αυτά υπό φυσιολογικές

συνθήκες και επομένως (εμμέσως) από τη μηχανική καταπόνηση την οποία αυτό υφίσταται.

Οποιαδήποτε μεταβολή στη μηχανική καταπόνηση επιφέρει πιθανή αλλαγή στη γεωμετρία και

στην αρχιτεκτονΙΚ11 του οστού με επακόλουθες συνέπειες στην αντοχή του.

Εικόνα 3: Διαφορετικοί τύποι οστών του ανθρώπινου σώματος

13



Long Bone

14

ΕΡhφhγseaί line

Spongy boIie

ArtIcular cartilage

f'
f

Ι :'

~
ι. χ- Medullarγ cavity

'. ί- Νutιieπtfοrarηen
Ι,
,~

Y
l''I<'_'JI. EIidosteum

U PelΊosteum

\,
·1,

DίaΡhγsίs

Εικόνα 4: Η δομή και η μορφολογία των μακρών οστών. Διακρίνουμε το συμπαγές και το

φλοιώδες οστό, καθώς και τα σημεία όπου αυτά εντοπίζονται

Υπάρχουν δύο μορφές οστίτη ιστού, το εξωτερικό και συμπαγές ή φλοιώδες (cortical) και το

εσωτερικό σπογγώδες οστό (cancellous) που σχηματίζεται από ένα δίκτυο οστικών δοκίδων και

γι'αυτό ονομάζεται και δοκιδώδες. Ένα οστό μπορεί να αποτελείται είτε από το ένα είτε και από

τα δύο είδη (Εικόνα 4).

2.3 Αρχιτεκτονική δομή οστών

( /Artlcular cartlIage

EpIphysis [, - τ
'.-----..ι

Το 80% των οστών αποτελείται από φλοιώδες οστό. Η ονομασία «φλοιώδες» δόθηκε διότι το

συμπαγές οστό αποτελεί στην ουσία το περιβάλλον σε σΧ'lμα φλοιού μέσα στο οποίο βρίσκεται

το σπογγώδες. Σπογγώδης οστίτης ιστός βρίσκεται κυρίως στα άκρα των μακρών οστών, ενώ

συμπαγής στο κεντρικό μέρος αυτών. Πιο συγκεκριμένα, η διάφυση, δηλαδή το κεντρικό σώμα

των μακρών αυλοειδών οστών, αποτελείται από ένα εξωτερικό κύλινδρο φλοιώδους οστίτη

ιστού που περιβάλει τον μυελικό αυλό (medullary cavity) και έχει και μικρή ποσότητα

σπογγώδους οστού. Στις μεταφύσεις (τα άκρα των οστών) το πάχος του φλοιώδους οστού

μειώνεται και η μυελική κοιλότητα καλύπτεται από μεγάλη ποσότητα σπογγώδους. Αντίθετα,

στην περίπτωση των βραχέων και πλατεών οστών το κυρίαρχο συστατικό είναι το σπογγώδες

οστό ενώ υπάρχει και μια λεπτή επιφάνεια φλοιώδους γύρω απ' αυτό.



Μικροσκοπικά, ο ιστός και των δυο ειδών οστού είναι ο ίδιος. Ωστόσο, είναι φανερό ότι

φλοιώδες και σπογγώδες οστό διαφέρουν ως προς την οστική πυκνότητα, υπό την έwοια της

μάζας οστίτη ιστού ανά δεδομένη μονάδα όγκου, αλλά και ως προς την αρχιτεκτονική δομή,

κάτι που καθιστά τη συμπεριφορά του ανισοτροπική. Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η

εμφάνιση διαφορετικής μηχανικής συμπεριφοράς και αντοχής ανάμεσα σε φλοιώδες και

σπογγώδες οστό.

2.4 Χημική σύσταση

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά χημικά συστατικά από τα οποία αποτελούνται τα

οστά.

2.4.1 Οστική θεμέλιος ουσία

Είναι ουσιαστικά η μικρομονάδα που συνιστά ένα οστό. Αποτελείται από οργανικά μακρομόρια,

σε ποσοστό 20% του συνολικού βάρους, ανόργανα άλατα (κυρίως υδροξυαπατίτης), σε ποσοστό

70%, ενώ το υπόλοιπο μέρος (10%) συμπληρώνουν τα υγρά της θεμέλιου ουσίας (Εικόνα 5). Το

90% του οργανικού τμήματος αποτελείται από κολλαγόνο τύπου Ι και το εναπομείνον 10% από

μικρού μεγέθους πρωτεϊνογλυκάνες, άλλες μη κολλαγονούχες πρωτεϊνες όπως η οστεονεκτίνη

και μικρή ποσότητα κολλαγόνου τύπου V.

Σύσταση Οστού

• ΑνόΡΥανα

Συστατικά

.ΟΡΥανLκό

τμήμα + Νερό

Εικόνα 5: Σχηματική σύσταση του οστού σε οργανικά και ανόργανα συστατικά
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2.4.2 Κολλαγόνο

Αποτελεί μια οικογένεια πρωτεϊνών που ευθύνεται για τη συνοχή της δομής των σπονδυλωτών

και άλλων πολυκυτταρικών οργανισμών. Συγκροτείται από τρεις πολυπεπτιδικές αλυσίδες σε

δομή τριπλής έλικας και απαντάται σε παραπάνω από 27 τύπους σε ζωικούς ιστούς. Μερικοί

τύποι απ' αυτούς είναι διατεταγμένοι σε ινίδια και συγκεκριμένα στον οστίτη ιστό εμφανίζουν

μορφή ομόκεντρης ύφανσης. Βρίσκονται, δε, σε ιστούς οι οποίοι πρέπει να μπορούν να

ανθίστανται σε εφελκυστικές, διατμητικές ή θλιπτικές δυνάμεις (Εικόνα 6). Μεταξύ αυτών

συγκαταλέγεται και το οστό.

TENSION COMPRESSION SHEAR

tF +F

Q
[j

+F tF
Εικόνα 6: Σχηματική απεικόνιση της καταπόνησης του κολλαγόνου

Ο τύπος Ι είναι ο πλέον συναντώμενος και ευρέως κατανεμημένος τύπος κολλαγόνου σε όλους

σχεδόν τους συνδετικούς ιστούς, όπως τα οστά, το δέρμα, οι τένοντες, οι σύνδεσμοι κ.α.

Αποτελεί περίπου το 95% της συνολικής περιεκτικότητας του οστού σε κολλαγόνο και σχεδόν

το 80% του συνολικού αριθμού πρωτεϊνών μέσα σε αυτό.

Άλλοι τύποι κολλαγόνου, όπως ο τύπος V που αναφέρθηκε προηγουμένως, βρίσκονται σε πολύ

μικρότερες ποσότητες και σκοπό έχουν τη ρύθμιση της διαμέτρου των ινιδίων.

Τέλος, τονίζεται η σημαντική συνεισφορά του κολλαγόνου στην αντοχιι του οστού, κάτι το

οποίο θα αναλυθεί με περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενη παράγραφο.
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2.5 Η αντοχή των οστών

Η δυνατότητα του οστού να ανθίσταται σε τυχόν κατάγματα εξαρτάται από πλήθος παραγόντων

όπως είναι η ποσότητα του, η αρχιτεκτονική δομή του, η δυνατότητα αντικατάστασής του καθώς

και οι εσωτερικές ιδιότητες της οργανικής μήτρας και του ανόργανου τμήματος. Η αντοχι1 του

οστού μπορεί να εκτιμηθεί με διάφορους μηχανικούς ελέγχους οι οποίοι προσομοιώνουν in vitro

τα μηχανικά φορτία που αναπτύσσονται σε αυτό. Οι έλεγχοι είναι σε θλίψη για τη σπονδυλική

στήλη, κάμψη τριών ή τεσσάρων σημείων για μακριά οστά και διάτμηση για τον αυχένα του

μηριαίου οστού.

RuplιI .....

Stl'es -strain cun't'•

SIr6S(MPa}

NormalizaIioQ

D.rorπι8liOD (mm)

F.ilure

"·...... 1.
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Loιιd ( )
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Εικόνα 7: Διαγράμματα δύναμης-μετατόπισης και τάσης-παραμόρφωσης

Αποτέλεσμα των ελέγχων αυτών είναι η απόκτηση της καμπύλης δύναμης - μετατόπισης, η

οποία επιτρέπει τον καθορισμό του μέγιστου φορτίου, της μέγιστης απόκλισης και ακαμψίας του

δείγματος. Αυτές οι παράμετροι μπορούν να κανονικοποιηθούν αφού ληφθεί υπόψη το μέγεθος

του δείγματος, κάνοντας δυνατή τη μετατροπή του φορτίου σε τάση και της μετατόπισης σε

παραμόρφωση, παίρνοντας έτσι την καμπύλη τάσεων - παραμορφώσεων (Εικόνα 7). Η κλίση

του ευθύγραμμου τμήματος στην καμπύλη φορτιών -μετατοπίσεων αντιστοιχεί στην ακαμψία

του οστού, ενώ στην καμπύλη τάσεων - παραμορφώσεων στο μέτρο ελαστικότητας (μέτρο του

Young). Η μέγιστη τάση που εμφανίζεται στο 20 διάγραμμα αντιστοιχεί στην τάση την οποία

μπορεί να υφίσταται το οστό χωρίς να σπάσει. Η συνολική ενέργεια παραμόρφωσης, δηλαδή η

επιφάνεια που ορίζεται από την καμπύλη και τον άξονα των παραμορφώσεων, καλείται

σκληρότητα του δείγματος και αναπαριστά το ποσό ενέργειας που χρειάζεται για την πρόκληση

κατάγματος.



2.6 Το οστό ως σύνθετο υλικό

Αναφορικά με τις μηχανικές ιδιότητές του, το οστό ως σύνθετο υλικό είναι ανάλογο του

υαλοβάμβακα. Υπενθυμίζεται ότι το οστό αποτελείται από μικρούς σκληρούς κρυστάλλους

οστικών αλάτων, οι οποίοι βρίσκονται ενσωματωμένοι σε ένα μαλακό ευλύγιστο υπόστρωμα

κολλαγόνου. Αυτά τα υλικά διαθέτουν διαμετρικά αντίθετες μηχανικές ιδιότητες, οι οποίες

διαφέρουν και από τις αντίστοιχες του οστού ως ενιαίας οντότητας. Δεν είναι γνωστός ο ακριβής

τρόπος με τον οποίο συνεισφέρει το καθένα υλικό τόσο στη συμπεριφορά όσο και στην τελική

ανΤΟΧΙ1 του οστού.

Έχουν προταθεί, όμως, αρκετά μοντέλα και θεωρίες που προσεγγίζουν την κατάσταση αυτή. Σε

κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός τους οδηγεί σε ένα υλικό που έχει την ίδια αντοχή σε συμπίεση

(θλίψη) με το γρανίτη και 25 φορές μεγαλύτερη αντοχή σε εφελκυσμό απ' ότι αυτός.

Σύμφωνα με την επικρατούσα θεωρία, το κολλαγόνο (οργανικό τμήμα του οστού) δίδει το

σχήμα του και συμβάλλει στην αντοχή του σε εφελκυσμό. Το ανόργανο τμΙ1μα συμβάλλει στην

αντοχή του σε συμπίεση. Εάν αφαιρεθεί ένα από τα δύο τμΙ1ματα, δεν επέρχεται καμία αλλαγή

στο σχήμα του οστού. Αντίθετα, είναι εμφανείς οι μεταβολές της μηχανικής συμπεριφοράς του

οστού. Όταν αφαιρεθεί το ανόργανο τμήμα, τα οστά γίνονται ιδιαίτερα εύκαμπτα και δύνανται

να στρεβλωθούν ή να καμφθούν χωρίς να συμβεί κάταγμα. Όταν αφαιρεθεί το οργανικό τμήμα

τα οστά γίνονται ιδιαίτερα ψαθυρά.

2.7 Φορτίσεις και κατάγματα

Τα οστά καλούνται όχι μόνο να υποστηρίζουν τον άνθρωπο, δηλαδή το βάρος του σώματος,

χωρίς να σπάνε αλλά και να αντέχουν σε πολύ ισχυρότερες δυνάμεις που ασκούνται σε αυτά

κατά τη διάρκεια σωματικής εργασίας ή άθλησης του ατόμου. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι κατά

την κάμψη με σκοπό την ανύψωση ενός αντικειμένου μεγάλου βάρους, καταπονούνται με πολύ

μεγάλες θλιπτικές δυνάμεις οι σπόνδυλοι της κατώτερης μοίρας (οσφυϊκής) της σπονδυλικής

στήλης. Επίσης, κατά το τρέξιμο το ισχίο μπορεί να δέχεται δύναμη τετραπλάσια του σωματικού
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βάρους τη στιγμΙ1 που η φτέρνα αγγίζει το έδαφος, ενώ, ακόμα και όταν βαδίζει κάποιος, η

δύναμη αυτή είναι περίπου ίση με το διπλάσιο του σωματικού βάρους. Η φύση έχει, λοιπόν,

μεριμνήσει για τα παραπάνω όχι μόνο δίνοντας το κατάλληλο σχήμα σε κάθε οστό αλλά και

εισάγοντας έναν συντελεστή ασφαλείας όμοιο με αυτόν που εισάγουν οι μηχανικοί στις

κατασκευές τους.

Τα οστά φυσιολογικά δεν σπάνε λόγω συμπίεσης (μπορούν να αντέξουν θλιπτικές τάσεις

της τάξης των 170 MPa). ΣυνΙ1θως υφίστανται κατάγματα λόγω συστροφ11ς ή κάτω από

εφελκυσμό (αντοχή σε εφελκυσμό περίπου ίση με 120 MPa - σαφώς μικρότερη από την

αντίστοιχη σε θλίψη). Τα κατάγματα αυτού του είδους καλούνται σπειροειδή και συμβαίνουν σε

περιπτώσεις πτώσης όταν το πόδι παγιδεύεται κάπου και στη συνέχεια το οστό της κνΙ1μης

περιστρέφεται. Το οστό μπορεί να διαπεράσει το δέρμα και γι' αυτό το λόγο τέτοια κατάγματα

μολύνονται πιο εύκολα από τα απλά, στα οποία το οστό δεν εκτίθεται.

Υπενθυμίζεται ότι όσο μικρότερη είναι η διάρκεια της σύγκρουσης τόσο μεγαλύτερη είναι η

δύναμη που αναπτύσσεται σε ένα σώμα όπως προκύπτει από τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα.

Δηλαδή, αν θέλουμε να μειώσουμε τις πιθανότητες κατάγματος, θα πρέπει η ορμή να

μεταβληθεί σε ένα μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα και όχι ακαριαία. Ωστόσο, έχει

παρατηρηθεί ότι τα οστά έχουν τη δυνατότητα να αντέχουν σε μεγάλες δυνάμεις ακόμα και αν

υπερβαίνουν το όριο μηχανΙΚΙ1ς αντοχής τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές ασκούνται για

μικρό χρονικό διάστημα. Αντίθετα, ίδιες σε μέγεθος και κατεύθυνση δυνάμεις, είναι ικανές να

προκαλέσουν κάταγμα αν ασκηθούν για μεγάλες χρονικές περιόδους. Η ιδιότητα αυτή των

οστών καλείται ιξωδοελαστικότητα.

2.7.1 Είδη καταγμάτων

Ένα κάταγμα είναι ένα σπάσιμο του οστού ή του χόνδρου. Είναι συνήθως αποτέλεσμα

τραύματος, όταν ασκηθεί φορτίο μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να παραλάβει. Μπορεί,

εντούτοις, να είναι αποτέλεσμα ασθένειας του οστού που οδηγεί στην αποδυνάμωσή του, όπως η
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οστεοπόρωση ή ο ανώμαλος σχηματισμός του οστού από συγγενείς ασθένειες στη γέwηση,

όπως η ατελής οστεογένεση (osteogenesis imperfecta).

Ένα κάταγμα προκαλεί γενικά πόνο. Η διόγκωση, η ευαισθησία, η αλλαγή χρώματος και η

ανικανότητα να κινηθεί το επηρεασμένο μέλος του σώματος είναι συνήθη. Μερικές φορές

παρατηρείται παραμόρφωση του μέλους που έχει υποστεί το κάταγμα. Η θέση και η σοβαρότητα

του κατάγματος καθορίζουν τα συμπτώματα και τα σημάδια ασθένειας.

Τα κατάγματα ταξινομούνται από τον τύπο και τη θέση τους. Παραδείγματα της ταξινόμησης

περιλαμβάνουν: το «σπειροειδές κάταγμα του μηρού», «κάταγμα χλωρού ξύλου της κερκίδας»,

«προσκρουόμενο κάταγμα βραχιονίου», «γραμμικό κάταγμα ωλένης», «πλάγιο κάταγμα

μεταταρσικού οστού», «κάταγμα συμπίεσης των σπονδύλων» και «θλιπτικό κάταγμα κρανίου».

Συνηθισμένοι τύποι καταγμάτων (Εικόνα 8) είναι οι εξής:

• Κλειστό ή απλό κάταγμα. Το οστό σπάει χωρίς να τραυματιστεί το δέρμα.

• Ανοικτό ή σύνθετο κάταγμα. Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού το οστό σπάζει και

διαπερνάει το δέρμα (σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι εμφανές στην πληγή).

• Εγκάρσιο κάταγμα. Όταν το σπάσιμο είναι κάθετο στον μακρό άξονα του οστού.

• Κάταγμα «χλωρού ξύλου». Το οστό σπάει μερικώς από την μία μόνο πλευρά,

προκαλώντας κάμψη στην άλλη.

• Συντριπτικό κάταγμα. Όταν το οστό σπάει σε τρία ή περισσότερα κομμάτια.

Closed ΟΓ simpIe oρeη ΟΓ compolJnd
fr.1ctute. fraCbJre.

Transven:c
('r.acture.

Εικόνα 8: Συνηθισμένοι τύποι καταγμάτων
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2.7.2 Οστική ανακατασκευή

Αμέσως μετά από ένα τραυματισμό παρουσιάζεται πόνος και οίδημα στην περιοχή που το οστό

που έχει υποστεί κάταγμα. Το μέλος αυτό του σώματος αποκτά μελανό χρώμα και αρκετές

φορές παραμορφώνεται (συνήθως κονταίνει).

Όλα αυτά τα συμπτώματα που γίνονται αντιληπτά εξωτερικά υποδηλώνουν ότι ο οργανισμός

έχει ξεκινήσει μία διαδικασία της ίασης του. Αρχικά, δημιουργείται ένα αιμάτωμα (θρόμβος

αίματος) στο σημείο του κατάγματος και στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία της πάρωσης - οστικής

αναγέννησης (bone remodeling). Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και χρονοβόρα

(διαρκεί από εβδομάδες έως μήνες) και αποτελεί τον μηχανισμό με τον οποίο το οστό επουλώνει

τα τραύματα του. Αναλυτικότερα, τα στάδια της είναι (Εικόνα 9):

• Στάδιο αιματώματος. Προστατευτικός χόνδρος αίματος γύρω από το τραυματισμένο οστό.

Στην ύπαρξη του οφείλεται το οίδημα και το μελανό χρώμα του μέλους που βρίσκεται το

οστό.

• Στάδιο μαλακού πόρου. Το αιμάτωμα αποκτά ινώδη μορφ11, νέα αγγεία αρχίζουν να

σχηματίζονται εσωτερικά και εξωτερικά του οστού δίνοντας περαιτέρω ερέθισμα στη

διαδικασία, και παράλληλα δημιουργούνται νέα κύτταρα οστίτη και χόνδρου.

• Στάδιο στερεού πόρου. Τα συστατικά του μαλακού πόρου (ινώδη και χόνδροι) αρχίζουν να

διαλύονται από την περιοχή του κατάγματος ενώ παράλληλα αρχίζει να δημιουργείται

σπογγώδες οστό που αναλαμβάνει την προσωριν11 υποστήριξη του οστού.

• Στάδιο ανακατασκευής οστού (bone remodeling). Στο τελευταίο αυτό στάδιο, το οστό

ανακατασκευάζεται έως ότου αποκτήσει τις κανονικές διαστάσεις και σύσταση του.

Πόρωση έχουμε και χωρίς να ακινητοποιήσουμε το κάταγμα. Ωστόσο, πριν αρχίσει η

ανακατασκευή του τραυματισμένου οστού, είναι απαραίτητη η επαναφορά του στην σωστή

θέση (ανάταξη) και η ακινητοποίηση του εκεί (με γύψο ή χειρουργικά) όσο διάστημα κρατήσει

η διαδικασία της αποκατάστασης. Σε ορισμένες περιπτώσεις το οστό δεν δείχνει να κολλά

(σχηματισμός ψευδοάρθρωσης) και αντιμετωπίζεται χειρουργικά.
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Εικόνα 9: Φάσεις ανακατασκευής οστού που έχει υποστεί κάταγμα

2.8 Σημασία σταθερής οστεοσύνθεσης

'Ή σταθερή οστεοσύνθεση είναι επιπρόσθετος σημαντικός παράγοντας τόσο για την δυνατότητα

ανάπλασης των κατεστραμμένων αγγείων όσο και για την βιολογική κυτταρικι1 ανταπόκριση

στην οστεογένεση" (Ilizarov G. 1989). Αστάθεια στο επίπεδο της οστεογένεσης είναι

ανασταλτικός παράγων. Η συνολική αστάθεια του συστήματος εξωτερικι1ς οστεοσύνθεσης

μπορεί να οδηγήσει σε τελείως αντίθετα αποτελέσματα, όπως σε πρώιμη πόρωση στο σημείο της

φλοιοτομής ή σε ψευδάρθρωση (διάσπαση της νεοσχηματιζόμενης οστικής γέφυρας από

μακροκινήσεις που υπάρχουν στο πλαίσιο) ή σε ατροφική ψευδάρθρωση (Aronson et αl. 1988,

Aronson J. 1991, Figuieredo et αl. 1992, Hamanishi C. 1994).

Ορισμένες φορές η νέα οστεογένεση είναι κακής ποιότητας που είναι ενδεικτικό τοπικής

οστεόλυσης, λόγω λύσεως της μικροαγγειακής δομής του νεόπλαστου οστού. Το αποτέλεσμα

είναι η εμφάνιση οπών στο νεοσχηματιζόμενο οστό. Τέτοιες οπές είναι ενδεικτικές της

αστάθειας του συστήματος. Αν αυτό παρατηρηθεί στις ακτινογραφίες ο χειρουργός θα πρέπει να

ελέγξει τη σταθερότητα του συσΤ11ματος και να τη διορθώσει.

Ο Ilizarov ανέφερε ότι: 'Ή σταθερι1 οστεοσύνθεση είναι ένας από τους πιο σημαντικούς

παράγοντες στην κλινική εφαρμογή της μεθόδου της διατατικής οστεογένεσης" (Ilizarov G.

1989). Σύμφωνα με τον Ilizarov, η μέγιστη σταθερότητα στην περιοχή της φλοιοτομής μπορεί να

22



εξασφαλισθεί με ένα κυκλικό σύστημα το οποίο επιτρέπει μόνο αξονικές μικροκινήσεις στην

περιοχή της φλοιοτομής ενώ απαγορεύει οποιαδήποτε κίνηση στους υπόλοιπους άξονες. Έτσι

αποτρέπονται οι γωνιακές δυνάμεις (stress shielding) πάνω στην περιοχή του πόρου και

προφυλάσσεται η ακεραιότητα του (Ilizarov G. 1989). Το σταθερό πλαίσιο δεν εμποδίζει την

κινητοποίηση των παρακειμένων αρθρώσεων, επιτρέπει πλήρη φόρτιση και φυσιολογικι1

λειτουργική αποκατάσταση του μέλους, και εξασφαλίζει τους ιδανικούς μηχανικούς και

βιολογικούς όρους για την πόρωση" (Kenwright J. and White SH. 1993).

Για την σημασία των μικροκινήσεων αυτών (Εικόνα 10) κατά την διαδικασία της πόρωσης

γίνεται λόγος στην διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, προκύπτουν τα εξι1ς συμπεράσματα

(Aronson J. and Harp J. Η. 1990, Kenwright J. et al. 1991, Goodship ΑΕ. et al. 1993):

1. Οι αξονικές επαναλαμβανόμενες μικροκινήσεις (cyclic elastic axial micromotion) αυξάνουν

την παραγωγή του οστού.

2. Πιθανώς γωνιακές μικροκινήσεις (cyclic bending lnicromotion) να αυξάνουν και αυτές την

παραγωγή του οστού (δεν υπάρχει γενική ομοφωνία σε αυτή την περίπτωση).

3. Αντίθετα όταν αναπτύσσονται διατμητικές δυνάμεις και επέρχεται πλάγια μετατόmση

(translational shear) στο επίπεδο της οστεοτομίας, τότε αναστέλλεται η οστεογένεση.

,,
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α) αξονικές
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β) διατμητικές γ) γωνιώδεις

Εικόνα 10: Οι δυνατές κινήσεις που μπορούν να επιτελέσουν τα καταγματικά άκρα.

Ωστόσο, με την κλινικι1 χρησιμοποίηση των εξωτερικών οστεοσυνθέσεων που επιτρέπουν

αξονική φόρτιση, έγινε φανερή η ανάγκη ανεύρεσης της χρυσής τομής μεταξύ αξονικι1ς

ακαμψίας και αξονικών μικροκινήσεων που θα επέτρεπε η συσκευή για την καλύτερη ευόδωση
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της διαδικασίας πόρωσης (Welch J. Α. et al. 1997). Ιδανικό εμβιομηχανικά σύστημα (από άποψη

οστεογένεσης) θεωρείται αυτό που περιορίζει τις διατμητικές και στροφικές δυνάμεις που

ασκούν ανασταλτική επίδραση στον πόρο ενώ επιτρέπει ελεγχόμενα τις αξονικές που δρουν

ευεργετικά στην ανάπτυξη και ωρίμανσή του.

2.9 Σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης Ilizarov

Πρόκειται για ένα κυκλικό σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης (Ε.ο.). Τα κυκλικά συστήματα,

σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μονόπλευρα (Εικόνα 11α) συσΤ11ματα Ε.ο., βασίζονται σε

μικρής διαμέτρου λείες και χωρίς σπείρωμα βελόνες (τύπου Κirschner), οι οποίες διερχόμενες

αρχικά δια των μαλακών ιστών και του οστού και στη συνέχεια σταθεροποιούμενες υπό

ελεγχόμενη τάση (προένταση) σε πλήρεις 11 ημι-δακτυλίους, συγκρατούν τα οστικά τεμάχια. Με

αυτό τον τρόπο, οι λεπτές εύκαμπτες βελόνες μετά την επιβολ11 προέντασης μετατρέπονται σε

ιδιαιτέρως άκαμπτα υλικά. Οι δακτύλιοι με τη σειρά τους συνδέονται μεταξύ τους με επιμήκεις

κάθετες (ρυθμιζόμενες) μεταλλικές ράβδους που ολοκληρώνουν το πλαίσιο - σύμπλεγμα (frame)

της εξωτερικής οστεοσύνθεσης (Εικόνα 11β).

α

Εικόνα 11: α) Μονόπλευρο σύστημα Ε.ο. και β) Κυκλικό σύστημα Ε.ο. (Ilizarov)

Η σημαντική διαφορά στους δύο τύπους εξωτερικής οστεοσύνθεσης συνίσταται στην

σταθερότητα τους σε τρείς κυρίως τύπους φορτίσεων σε αξονική, στρεπτική και καμπτική
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φόρτιση (Εικόνα 12). Η εξωτερική οστεοσύνθεση Ilizarov προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, σε

σχέση με τα μονόπλευρα εξωτερικά συστΊιματα οστεοσύνθεσης. Τα κυκλικά συστΊιματα

εξωτεΡΙΚΙ1ς οστεοσύνθεσης είναι περισσότερο σταθερά στην κάμψη, παρουσιάζουν μη-γραμμική

αξονική ακαμψία και ικανότητα εύκολης διόρθωσης σύνθετων παραμορφώσεων.

Για φορτία έως 100 Ν, η συσκευή Ilizarov είναι λιγότερο άκαμπτη σε αξονικές φορτίσεις από τις

μονόπλευρες συσκευές εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Σε φορτία μεγαλύτερα από 500 Ν η

συσκευή εμφανίζει παρόμοια ακαμψία με τις μονόπλευρες συσκευές εξωτερικής

οστεοσύνθεσης. ΑυτΊΙ η μη γραμμΙΚΙ1 συμπεριφορά της συσκευής Ilizarov είναι χαρακτηριστική

ιδιότητα της αυξανόμενης τάσης των βελονών υπό την άσκηση φόρτισης (βάρους εν

προκειμένω).

Axial Torsion Bending

Εικόνα 12: Οι τρεις τύποι φορτίσεων ενός πλαισίου, αξονική φόρτιση, στρέψη και κάμψη

Η καμπτική ακαμψία της συσκευής Ilizarov αυξάνεται, με την αύξηση της αξονικής φόρτισης.

Ενώ, η ακαμψία της σε στρέψη είναι ελάχιστα μικρότερη, καθιστώντας την ελάχιστα λιγότερο

σταθερι1. Αυτό το μειονέκτημα, όμως, διορθώνεται τοποθετώντας τους δακτυλίους πιο κοντά

τον ένα στον άλλο. Μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους μπορούν να οδηγήσουν σε ανεmθύμητη

στροφική παραμόρφωση.
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Η φυσική που διέπει την λειτουργία της συσκευής είναι σχετικά απλή. Ο υψηλότερος δακτύλιος

που συνδέεται με το οστό μέσω των βελονών επιτρέπει την μεταφορά τάσεων από τις κάθετες

μεταλλικές ράβδους, παρακάμπτοντας το σημείο του κατάγματος. Στη συνέχεια η δύναμη

επιστρέφεται πίσω στο υγιές οστό μέσω του χαμηλότερου δακτυλίου και των συνδεδεμένων

βελονών. Αυτό επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί ως γέφυρα ακινητοποιώντας το σημείο του

κατάγματος και απαλλάσσοντας το από τάσεις, ενώ επιτρέπει την κίνηση όλου του άκρου με

μερική φόρτιση μέσω του βάρους του ασθενή. Οι μεσαίοι δακτύλιοι συγκρατούν τα θραύσματα

του κατάγματος στην θέση τους και παρέχουν μεγαλύτερη υποστήριξη και σταθερότητα στη

συσκευή και στο άκρο. Πρέπει να τονιστεί, ωστόσο, ότι οι σημαντικότεροι δακτύλιοι είναι οι

ακραίοι, οι οποίοι συντελούν στην μεταφορά δύναμης από το υγιές οστό πάλι πίσω στο υγιές

παρακάμπτοντας το σημείο του κατάγματος.

Η σταθεροποίηση του κατάγματος ή των θραυσμάτων με κάθετες μεταξύ τους μεταλλικές

βελόνες και γερά στερεωμένες στους δακτυλίους του πλαισίου (με κοχλίες και παξιμάδια),

επιτρέπει την εφαρμογή διαμήκους φόρτισης σε συμπίεση ή εφελκυσμό. Αυτό δίνει την

δυνατότητα να διατηρούμε στη θέση τους ή να τροποποιούμε σε οποιαδήποτε κατεύθυνση το

κάταγμα ή τα θραύσματα.

Η αξονική ακαμψία της συσκευής και η μεγάλη σημασία της στη σταθερότητα της

οστεοσύνθεσης που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο εξαρτάται από πολλούς

παράγοντες. Από κλινικές και εμβιομηχανικές μελέτες οι κυριότεροι παράγοντες είναι:

1. ο αριθμός των βελονών

2. η διάμετρος των βελονών

3. η προένταση που ασκείται στις βελόνες

4. η γωνία τοποθέτησης των βελονών

5. η χρήση βελονών με ελαία

6. το μέγεθος του δακτυλίου

7. ο αριθμός των δακτυλίων

8. η θέση του οστού σε σχέση με το δακτύλιο
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Οι βελόνες Κirschner που χρησιμοποιούνται, χρησιμεύουν για τον περιορισμό των τμημάτων

του οστού μέσα στο πλαίσιο, επιτρέποντας κινήσεις μεταξύ τους στην αξονική διεύθυνση.

Τουλάχιστον δύο βελόνες απαιτούνται για κάθε επίπεδο στήριξης, έτσι ώστε να επιτευχθεί η

επιθυμητή συγκράτηση από αξονικά, στρεπτικά και καμπτικά φορτία. Όσο αριθμός των

συρμάτων που χρησιμοποιούνται μεγαλώνει, αυξάνεται και η σταθερότητα της οστεοσύνθεσης

(Lewis et αl. 1998). Επίσης οι Nikonovas and Harrison (2005), μοντελοποίησαν τις βελόνες που

χρησιμοποιούνται σε κυκλικά πλαίσια οστεοσύνθεσης και την επίδραση που έχει ο αριθμός των

βελονών και η προένταση τους στη συνολικι1 ακαμψία του πλαισίου. Κατέληξαν ότι αν

περισσότερες βελόνες χρησιμοποιηθούν για να ασφαλίσουν τα τμήματα του οστού στο δακτύλιο

η ακαμψία του συστήματος δακτύλιος-βελόνα αυξάνει γραμμικά, αμφότερα για αξονικά και

στρεπτικά φορτισμένα συστήματα βελονών.

Η διάμετρος των βελονών κρίνεται σημαντική καθώς πρέπει να διαθέτει μία ελάχιστη αλλά

επαρκή διάμετρο ώστε να μην σπάει υπό φόρτιση. Επίσης, αυτή αναφέρεται πως έχει σημαντική

επΙΡΡοι1 στην στρεπτικι1 σταθερότητα. Συνήθως, χρησιμοποιούνται βελόνες διαμέτρου 1.5 mn1,

1.8 n1m, 2.0 mm. Οι Podolsky and Chao (1993), εξετάζοντας ένα πλαίσιο αποτελούμενο από

τέσσερις δακτυλίους, διαμέτρου 150 mm ο καθένας (δύο σε κάθε οστικό τμήμα), σε αξονική

συμπίεση, αναφέρουν ότι η χρήση βελονών διαμέτρου 1.8 mm προσδίδει 10-23% μεγαλύτερη

ακαμψία συγκριτικά με βελόνες διαμέτρου 1.5 mm.

Η προένταση των βελονών είναι παράγοντας που επιδρά στην ακαμψία του πλαισίου, και

ιδιαίτερα στην αξονική, προκαλώντας μη-γραμμική συμπεριφορά μεταξύ της αξονικής δύναμης

που ασκείται στο οστό και της μετατόπισης που προκαλείται (Aronson and Harp 1992). Ο

Kummer (1992) αναφέρει ότι η επίδραση της προέντασης της βελόνας στην ακαμψία φτάνει σε

πλατώ όταν ξεπερνάει τα 90 kg για βελόνα διαμέτρου 1.5 mm και τα 130 kg για βελόνα

διαμέτρου 1.8 mln (Εικόνα 13). Επίσης, οι Gasser et αΙ. (1990) χρησιμοποιώντας βελόνες

διαμέτρου 1.8 mm σε ένα πλαίσιο και διπλασιάζονταςτην προένταση τους από τα 60 kg στα 120

kg, αναφέρουν μόνο 10% αύξηση της ακαμψίας. Παρόμοια, οι Bronson et αl. (1998)

καταλήγουν ότι η αύξηση της προέντασης από 90 kg σε 130 kg, σε ένα πλαίσιο ενός δακτυλίου

για κάθε τμήμα οστού, δεν είναι σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την σταθερότητα του
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πλαισίου. Σύμφωνα με όλους τους παραπάνω, οι βελόνες διαμέτρου 1.5 mm και 1.8 mm

μπορούν δέχονται μέγιστη προένταση 90 kg και 130 kg αντίστοιχα. Φορτίσεις πάνω από τις

τιμές αυτές οδηγούν σε πλασΤΙΚΙ1 παραμόρφωση τους, απώλεια σύσφιξης στους δακτυλίους και

σε απώλεια της αρχικής προέντασης τους.

Stiffness (N/cm)

300

250

200

Ο 50
Ι

70
Ι

90 11 Ο

Ι

130

Tension (Kg)

Εικόνα 13: Σχέση μεταξύ τάσης βελονών και αξονικής ακαμψίας πλαισίου (1.8-n1m wires,

1501nm ήngs). (Kummer 1992)

Η σταθερότητα του πλαισίου, επηρεάζεται επίσης, από τον προσανατολισμό των βελονών του

κάθε δακτυλίου. Η μέγιστη σταθερότητα επιτυγχάνεται όταν η γωνία μεταξύ τους τείνει προς τις

900 (Ilizarov 1992). Κλινικά, όμως, δεν μπορεί να γίνει η τοποθέτηση των βελονών με αυτό τον

τρόπο, γιατί η διάτρηση πρέπει να γίνει σε ασφαλείς περιοχές του οστού (Εικόνα 14) για την

αποφυγή νευρομυϊκών τραυμάτων.

Οι Orbay et al. (1992) και οι Fleming et al. (1989), ανέφεραν ότι η σταθερότητα σε κάμψη στο

επίπεδο των βελονών μειώνεται σχεδόν δύο φορές όταν η γωνία μεταξύ των βελονών από 900

μειωθεί στο μισό. Παρόμοια, ο Kummel" (1992) αναφέρει ότι όσο μειώνεται η γωνία μεταξύ των

βελονών τόσο το πλαίσιο γίνεται λιγότερο ασταθές σε στρέψη και κάμψη (Εικόνα 15) και
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προτείνει ελάχιστη γωνία 600 μεταξύ των βελονών. Γωνία μικρότερη από 600 επιτρέπει

ανεmθύμητη ολίσθηση των οστών στις βελόνες. Σε περίπτωση όμως που η γωνία είναι

αναγκαστικά μικρότερη από αυτή, χρησιμοποιούνται βελόνες με 'ελαία' (Εικόνα 16) για να

αντιστηρίξουν το οστό, εισερχόμενες από αντίθετες διευθύνσεις, μειώνοντας έτσι σημαντικά την

ολίσθηση.

Εικόνα 14: Οι ασφαλείς περιοχές εισόδου της βελόνας

ΣΤΡΟΦ ΚΑΜΨΗ

--~
Lr

-
--8---:---- _.- -

Εικόνα 15: Η γωνία μεταξύ των βελονών και η επίδραση της στη σταθερότητα. Μεγαλύτερα

βέλη σημαίνουν ευκολότερη παραμόρφωση. (Kummer 1992)

29



Β Iiiiiiiiίiiiiiiiiil

Εικόνα 16: α) τρόπος τοποθέτησης βελονών με 'ελαία' β) βελόνες με 'ελαία'

Επιπρόσθετος παράγοντας που επιδρά στην αξονική ακαμψία του συσΤ11ματος είναι και το

μέγεθος των δακτυλίων καθώς αυτοί καθορίζουν και το μέγεθος των βελονών που

χρησιμοποιούνται. Πρόταση του Ilizarov είναι η επιλογ11 δακτυλίων της μικρότερης δυνατής

διαμέτρου, με την εσωτερική διάμετρο τους να απέχει μόλις δύο εκατοστά από το δέρμα,

επιτρέποντας το ανεμπόδιστο μετεγχειρητικό οίδημα των ιστών και την φροντίδα των πληγών

στα σημεία εισόδου των βελονών στο δέρμα. Αυξάνοντας την διάμετρο των δακτυλίων σημαίνει

αύξηση της έκτασης των βελονών, συνεπώς και μείωση της σταθερότητας.

Παρόλο, που η διάμετρος του δακτυλίου επηρεάζει τη σταθερότητα της συσκευή σε όλους τους

τρόπους φόρτισης, πολύ σημαντική επιρροή παρατηρείται στην αξονική σταθερότητα που είναι

κρίσιμη στην διεργασία της οστεοσύνθεσης. Αυξάνοντας την διάμετρο από 120 mm σε 160 mlll

σε μείωση 30% της αξονικής ακαμψίας και σε 10% την στρεΠΤΙΚΙ1 και καμπτική ακαμψία

(Bronson et αl. 1998). Παρόμοια, οι Gasser et αl. (1990) αναφέρουν αύξηση 250% στην αξονική
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ακαμψία του συστήματος όταν ο δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 160 mm αντικαθίσταταιαπό

άλλον εσωτερικι1ς διαμέτρου 62.5 mn1. Τυπικές τιμές εσωτερικής διαμέτρου στους δακτυλίους

είναι 180 mm και 150 mm.

Τέλος, κάθε περίπτωση απαιτεί συγκεκριμένη διαμόρφωση του πλαισίου ανάλογα με τις

κλινικές απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες κάθε περίπτωσης. Συνήθως, χρησιμοποιούνται πλαίσια

που συγκρατούν το οστό σε δύο επίπεδα (δύο δακτύλιοι σε κάθε τεμάχιο) αυξάνοντας την

σταθερότητα του συστήματος. Η θέση που θα τοποθετηθούν οι δακτύλιοι είναι επίσης

σημαντική. Οι Gasser et αΙ. (1990) αναφέρουν ότι σε πλαίσιο με τέσσερις δακτυλίους

συγκράτησης η σταθερότητα του μεγιστοποιείται όταν οι μεσαίοι δακτύλιοι τοποθετηθούν πολύ

κοντά στο σημείο του κατάγματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Υπολογιστική Ανάλυση - Πρόβλημα κάμψης μιας βελόνας

3.1 Εισαγωγή

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων (FEM) χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των

κατασκευών στην παρούσα εργασία. Για την δημιουργία κάθε μοντέλου πεπερασμένων

στοιχείων στην παρούσα εργασία ακολουθήσαμε κάποια βασικά βήματα.

Αρχικά, σχεδιάστηκε η γεωμετρία της κατασκευής σε σχεδιαστικό πρόγραμμα. Κατόπιν, η

γεωμετρία διακριτοποιήθηκε και επιλέχθηκαν τα υλικά της κατασκευι1ς, οι συνοριακές συνθι1κες

(φορτία και στηρίξεις) του προβλήματος και οι αλληλεπιδράσεις μερών της κατασκευής στο

πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων ABAQUS το οποίο χρησιμOΠOιllθηKε και για την επίλυση

όλων των προβλημάτων.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσονται μοντέλα FEA για το πρόβλημα κάμψης

μιας βελόνας το οποίο συνίσταται από το οστό, ένα δακτύλιο και μία βελόνα και μελετάται το

πρόβλημα της κάμψης της βελόνας.
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3.2 Υλικά και μέθοδος

3.2.1 Γεωμετρία μοντέλου

Βελόνα: ΚίΓschneΓ

Αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα αλλά και το ερέθισμα για την εκπόνηση αυτής της

διπλωματικής εργασίας. Για τον λόγο αυτό δόθηκε μεγάλη σημασία στον τρόπο μοντελοποίησης

τους. Η διακριτοποίηση τους έγινε με τρεις τρόπους (Εικόνα 17): α) με τριδιάστατα εξαεδρικά

στοιχεία (hex e1ements) β) με στοιχεία τύπου δοκού (beam e1ements) γ) με συνδυασμό των δύο

προηγούμενων ('υβριδικός' τρόπος). Στις περιπτώσεις (σ) και (γ) η κατασκευή της βελόνας έγινε

πρώτα σε πρόγραμμα CAD, με: α) Μήκος βελόνας ίσο με 187 mln και β) Διάμετρο ίση με 1.5

mn1, και στη συνέχεια εισήχθη στο πρόγραμμα AbaqusCAE.

: '
, '
!.. -- --- ---- - ---- -- - -- --_:

Εικόνα 17: Η διακριτοποίηση της βελόνας. Με τη σειρά από επάνω: με τριδιάστατα στοιχεία,

'υβριδικός' τρόπος και με στοιχεία τύπου δοκού

Μοντέλο Οστού

Κατασκευάστηκε, στο πρόγραμμα AutoCAD 2010, ως τριδιάστατος κύλινδρος μήκους 100 n1m

και ακτίνας 15 lnm. Στη συνέχεια εξήχθη σε αρχείο τύπου *.sat που είναι συμβατό με το

πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων AbaqusCAE, στο οποίο εν συνεχεία εισΙ1χθη, για να

διακριτοποιηθεί με πλέγμα τετραεδρικών ή εξαεδρικών στοιχείων (Στοιχείο Abaqus τύπου:

C3D4 ή C3D8, αντίστοιχα), ανάλογα με την μελετώμενη περίπτωση (Εικόνα 18).
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Εικόνα 18: Η διακριτοποίηση του οστού με τριδιάστατα τετραεδρικά και εξαεδρικά στοιχεία

αντίστοιχα

Μοντέλο δακτυλίου

Ο δακτύλιος του πλαισίου I1izarov κατασκευάστηκε στο πρόγραμμα CAD, Rhinoceros 4.0, με τα

εξής γεωμετρικά χαρακτηριστικά:

• Εσωτερική διάμετρο ίση με 180 mm και εξωτερική ίση με 205 mm.

• Πάχος 5mm

• 48 οπές συμμετρικά κατανεμημένες στην περιφέρεια του.

Για την διακριτοποίηση του (Εικόνα 19) χρησιμοποιήθηκαν τριδιάστατα γραμμικά εξαεδρικά

στοιχεία (hex elements ή αλλιώς στοιχείο Abaqus C3D8)
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Εικόνα 19: Διακριτοποιημένος δακτύλιος πλαισίου Ilizarov εσωτερικής διαμέτρου 180 mm.

3.2.2 Επιλογή υλικών

Ισότροπη γραμμική ελαστικότητα επιλέχθηκε για κάθε μέρος της κατασκευής.

Οστό

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία υπάρχει αναφορά στην μελέτη των Walke, Marciniak, Paszenda

and Kaczmarek (2008), όπου οι προαναφερθέντες διεξήγαγαν εμβιομηχανική ανάλυση του

οστού της κνήμης με ιδιότητες Ε=18600 MPa και λόγο Poisson ν=Ο.4. Παρόμοια, οι Simkin and

Robin (1973) με την εφαρμογή εφελκυστικής τάσης σε τμήμα κνήμης ανέφεραν τιμές μέτρου

ελαστικότητας ίσο με Ε=23.8±2.21 MPa. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τιμές μέτρου

ελαστικότητας και λόγου Poisson Ε=20000 MPa και ν=Ο.4, αντίστοιχα.
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Δακτύλιοc

Το υλικό κατασκευής του δακτυλίου σης περισσότερες των περιπτώσεων είναι ανοξείδωτος

χάλυβας. Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τυπικές ιδιότητες χάλυβα: Ε=200 GPa και ν=Ο.3.

Βελόνεc Κίτ-schneτ-

Για τις βελόνες Kirschner χρησιμοποιούνται διάφορες τιμές στην βιβλιογραφία κυμαινόμενες

από 151-197 GPa. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τιμές και πάλι τυπικές τιμές για

τον χάλυβα, δηλαδή, Ε=200 GPa και ν=Ο.3.

3.3 Σύνοψη μοντελοποίησης

Το μοντέλο της μιας βελόνας αποτελείται από ένα τμήμα του οστού, ένα δακτύλιο ο οποίος

σταθεροποιείται στο κάτω μέρος του και μία βελόνα Kirschner με διάμετρο 1.5 mm η οποία

βρίσκεται υπό τάση και η τιμή της είναι κοινή σε όλες τις περιπτώσεις. Στη συνέχεια αναλύουμε

το μοντέλο αλλάζοντας τον τρόπο διακριτοποίησης των βελονών Κirschner.
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3.4 Παρουσίαση μοντέλων

3.4.1 Περίπτωση 1 - Μοντελοποίηση βελόνας με εξαεδρικά στοιχεία

3.4.1.1 Κατασκευή και κινηματικοί περιορισμοί.

Η κατασκευή του μοντέλου της μιας βελόνας περιλαμβάνει την συναρμολόγηση των επιμέρους

κομματιών του με το οστό. Αυτό έγινε στο Asselllbly 1ll0dule του AbaqusCAE με την εξής

σειρά: Πρώτα εισήγαμε το οστό με τη βελόνα και στη συνέχεια το δακτύλιο. Η βελόνα

εφάπτεται στην επάνω επιφάνεια του δακτυλίου και φτάνει μέχρι τις οπές του. Η βελόνα στο

μοντέλο αυτό διακριτοποιείται με εξαεδρικά στοιχεία (hexahedral elements 11 C3D8) και το οστό

με τετραεδρικά (tet elelllents ή C3D4). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ΟΠ11 που διαπερνά το οστό

και για τον λόγο αυτό το πλέγμα πυκνώνει ιδιαίτερα στην περιοχή αυτή (Εικόνα 20).

Εικόνα 20: Το διακριτοποιημένο μοντέλο στην Περίπτωση 1 και το πυκνό πλέγμα στην

περιοχή της οπής.

Το πιο απαιτητικό στοιχείο στην κατασκευή αυτού του μοντέλου ήταν η μοντελοποίηση της

επαφής κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, μεταξύ της επιφάνειας του οστού και της επιφάνεια της

βελόνας που διέρχεται μέσα από αυτό. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε συνθήκη απλ11ς επαφΙ1ς

37



με τριβή ώστε οι δύο αυτές εmφάνειες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους επιτρέποντας την

μεταφορά τάσεων και σχετική ολίσθηση. Έτσι με την εντολή:

*CONTACT PAIR, INTERACTIO =FRICTIO , TYPE=SURFACE ΤΟ SURFACE, ADJUST=O.O,

GEOMETRIC CORRECTIO =SMO

**

SHOLE, SWIREHOLE

**

*SURFACE SMOOTHING, NAME=SMO

SHOLE,SWIREHOLE, CIRCUMFERENTIAL,-14.981238, Ο ,-46.75, 14.981238, Ο , -46.75

**

*SURFACE INTERACTION, NAME=FRICTION

*FRICTION

0.2

-
α) ΕπιΦάνειες

επαΦής

- β) Ορισμός

ι ιδιότητας

smoothing
....,., '---------'- γ) Ορισμός

ιδιότητας

επαΦής

ορίζουμε πως το ζεύγος επιφανειών slave και master surface (SHOLE & SWIREHOLE,

αντίστοιχα), όπως φαίνεται στο τμήμα εντολών (α), που βρίσκονται σε επαφή (Εικόνα 21).

Μεμωβ

χρώμα η

επιφάνεια

του οστού

SHOLE

Εικόνα 21: Οι εmφάνειες που συμμετέχουν στην επαφι1.

Με κόκκινο

χρώμα η

επιφάνεια της

βελόνας

SWIREHOLE
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Στη συνέχεια, ορίζουμε με πιο ακριβώς τρόπο επιτυγχάνεται αυτή η επαφή. Συγκεκριμένα,

πρέπει να ορίσουμε διαδοχικά παραμέτρους όπως:

• Το όνομα της ιδιότητας της επαφής, εδώ έχει το όνομα FRICTION και οι ιδιότητες που

ορίζονται στο τμήμα (γ), όπως φαίνεται πιο πάνω. Εδcο ορίσαμε ένα συντελεστΊΙ τριβής με

τιμή 0.2 .

• Τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται οι συντελεστές των περιορισμών της επαφής.

Χρησιμοποιούμε TYPE=SURFACE ΤΟ SURFACE για βελτιστοποιημένη ακρίβεια στον

υπολογισμό των τάσεων στο ζεύγος των επιφανειώνπου βρίσκονταισε επαφή.

• Την αΡΧΙΚΙ1 θέση των επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή. Πρόκειται, για μία

προαιρετική ιδιότητα η οποία όμως είναι κρίσιμη για την σύγκλιση του αριθμητικού μας

μοντέλου. Εδώ χρησιμΟΠΟ111σαμε ADJUST=O.O . Αυτό σημαίνει ότι το ABAQUS στην

αΡΧΙ1 της ανάλυσης μεταφέρει μόνο τους κόμβους της επιφάνειας slave (SHOLE) που

διαπερνούν την επιφάνεια masteI (SWIREHOLE), έτσι ώστε οι κόμβοι της πρώτης να

εφάπτονταιστην επιφάνεια της δεύτερης (Εικόνα 22).

• Το όνομα της ιδιότητας της γεωμεΤΡΙΚΙ1ς διόρθωσης. Και σε αυτή την περίπτωση η

ιδιότητα αυτή είναι προαιρετική, αλλά όπως αποδείχθηκε στην πράξη, είναι απαραίτητη για

την σύγκλιση. Στη συγκεκριμένη εντολή ορίζουμε ιδιότητα γεωμετρικής διόρθωσης με την

ονομασία SMQ. Όπως φαίνεται και στο τμήμα (β) των εντολών ορίζουμε τις επιφάνειες

slave και masteI, γράφουμε την λέξη CIRCUMFERENTIAL για να δηλώσουμε ότι η

γεωμετρική διόρθωση θα γίνει με την μέθοδο της περιστροφ11ς στις 3 διαστάσεις

(εφαρμόζεται μόνο σε επιφάνειες κυκλικές ή σχεδόν κυκλικές). Και τέλος ορίζουμε τον

άξονα της περιστροφής που διέρχεται από το κέντρο της οπής, ορίζοντας τις συντεταγμένες

(σε global Χ-Υ-Ζ) δύο σημείων a & b (Εικόνα 23) πάνω σε αυτόν, με την εξής σειρά Xa, Ya,
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• Αρχική θέση κόμβου

• Τελική θέση κόμβου

Εικόνα 22: Κόμβοι πριν και μετά από την εmβολή του ADJUST=O.O

Εικόνα 23: Τα σημεία a και b που προσδιορίζουν τον άξονα περιστροφής.
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Η βελόνα Kirschner προσαρμόστηκε πάνω στο δακτύλιο χρησιμοποιώντας την εντολή 

περιορισμό για επιφάνειες - *ΤΙΕ. Για τον λόγο αυτό δημιουργΙ1σαμε μία επιφάνεια (element

based) για την διατομή της βελόνας και μία επιφάνεια (node based) για τους κόμβους της οπής

του δακτυλίου, όπου χρειαζόταν να δεθούν μεταξύ τους (Εικόνα 24).

Εικόνα 24: Οι επιφάνειες της διατομής της βελόνας και της οπι1ς.

3.4.1.2 Φόρτιση και Συνοριακές Συνθήκες

Οι κόμβοι του κάτω μέρος του δακτυλίου περιορίστηκαν και στις 3 διευθύνσεις (Εικόνα 25),

ενώ στην επιφάνεια του επάνω μέρος του οστού εφαρμόστηκε φόρτση 100 Ν στην αντίθετη

διεύθυνση του άξονα Ζ (Εικόνα 26)

Η προένταση στη βελόνα εισήχθη ως αΡΧΙΚΙ1 συνθήκη στο πρόβλημα με την εντολή *INITIAL

CONDITIONS, TYPE=STRESS, και η τιμή που προκαθορίσαμε γι' αυτό το πρόβλημα είναι 50

kg ή 277.7 MPa.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην ανάλυση ελήφθησαν υπ' όψιν γεωμετρικές μη-γραμμικότητες.
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Εικόνα 25: Συνοριακές συνθήκες του προβλ11ματος

Εικόνα 26: Φόρτιση ασκείται στο επάνω μέρος του οστού.
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3.4.2 Περίπτωση 2 - Μοντελοποίηση βελόνας με στοιχεία τύπου δοκού

3.4.2.1 Κατασκευή και κινηματικοί περιορισμοί

Στο μοντέλο αυτό τα τριδιάστατα εξαεδρικά στοιχεία (C3D8) που απαρτίζουν την βελόνα στην

προηγούμενη παράγραφο, αντικαθίστανται από στοιχεία δεύτερης τάξης τύπου δοκού (Β32) και

το οστό, χωρίς τις οπές πλέον, διακριτοποιείται με εξαεδρικά στοιχεία (C3D8) (Εικόνα 27) .

Εικόνα 27: Το διαKΡΙΤOΠOιημΈVo μοντέλο στην Περίπτωση 2

Οι βελόνες Κirschner επιτρέπεται να ολισθαίνουν πάνω σε μια ευθεία που ορίζουν τα σημεία του

οστού από τα οποία διέρχεται η βελόνα. Ο κινηματικός αυτός περιορισμός MPC (Multi-point

Constraint) δίνεται με την εντολή:

*MPC

SLIDER,2,1,3

Για παράδειγμα, περιορίζεταιο κόμβος 2 που ανιικει στη βελόνα, ώστε να κινείται στην ευθεία

που ορίζουν οι κόμβοι 1 και 3 που ανήκουν στο οστό (Εικόνα 28).
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Εικόνα 28: MPC περιορισμός στους κόμβους της βελόνας Kirschner.

Τέλος, η βελόνα Kirschner προσαρμόστηκε πάνω στο δακτύλιο χρησιμοποιώντας την εντολή

περιορισμό μεταξύ ενός κόμβου και μιας εmφάνειας - *Coupling. Για τον λόγο αυτό ορίζουμε

ως κόμβους αναφοράς τους ακραίους κόμβους της βελόνας και δημιουργούμε επιφάνειες (node

based) για τους κόμβους των οπών του δακτυλίου. (Εικόνα 29). Έτσι με την εντολή:

*COUPLING, CONSTRAINT NAME=BEAMRINGl, REF NODE=4000000,

SURFACE= SHOLEl

*KINEMATIC

ορίζουμε το όνομα του περιορισμού, δίνουμε τον κόμβο αναφοράς (4000000) και την node

based επιφάνεια (SHOLEl) και ορίζουμε ότι η ένωση (coupling) θα είναι τύπου Κinematic. Το

τελευταίο σημαίνει ότι κίνηση της επιφάνειας SHOLEl περιορίζονται στην κίνηση (ήgίd body

lllotion) του κόμβου αναφοράς (4000000) της βελόνας.
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Εικόνα 29: Προσαρμογή της βελόνας στον δακτύλιο

3.4.2.2 Φόρτιση και Συνοριακές Συνθήκες

Εφαρμόζεται φόρτιση 100 Ν στην επάνω επιφάνεια του οστού (Εικόνα 30), με ταυτόχρονο

περιορισμό της μετακίνησης (βαθμοί ελευθερίας 1 έως 3) στους κόμβους του κάτω μέρους του

δακτυλίου (Εικόνα 31).

Η προένταση στη βελόνα εισήχθη ως αρχική συνθήκη στο πρόβλημα με την εντολή *ΙΝΙΤΙΑΙ

CO DITIO S, TYPE=STRESS, και η τιμή που προκαθορίσαμε είναι 50 kg ή 277.7 MPa.

Στην ανάλυση ελήφθησαν υπ' όψιν γεωμετρικές μη-γραμμικότητες.
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Lx
Εικόνα 30: Φόρτιση με 100 Ν στο πάνω μέρος του οστού

Εικόνα 31: Συνοριακές συνθήκες στο κάτω μέρος του δακτυλίου
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3.4.3 Περίπτωση 3 - Μοντελοποίηση βελόνας με εξαεδρικά στοιχεία και στοιχεία τύπου

δοκού.

3.4.3.1 Κατασκευή και κινηματικοί περιορισμοί

Η Περίπτωση 3 περιλαμβάνει μοντελοποίηση της βελόνας Κirschner, τόσο με γραμμικά

εξαεδρικά στοιχεία όσο και με στοιχεία τύπου δοκού (Εικόνα 32). Η κατασκευή του πλαισίου

βασίστηκε στο αρχείο input της Περίπτωσης 1 (Παράγραφος 3.4.1), από το οποίο αφαιρέθηκαν

εξαεδρικά στοιχεία (C3D8) έτσι ώστε το μέρος της βελόνας που προεξέχει και από τις δύο

πλευρές του οστού να ισούται με το 10% της διαμέτρου του. Το υπόλοιπο κομμάτι της βελόνας

αντικαταστάθηκε από στοιχεία τύπου δοκού δεύτερης τάξης (Β32), με κυκλικό προφίλ ακτίνας

0.75 mm, σε όλο το μήκος της.

Εικόνα 32: Το διακριτοποιημένο μοντέλο στην Περίπτωση 3

Η διακριτοποίηση της βελόνας, που βρίσκεται μέσα στο οστούν, με εξαεδρικά στοιχεία σημαίνει

πως και σε αυτή την περίπτωση διατηρείται η μοντελοποίηση της επαφής μεταξύ βελόνας 

οστού αντίστοιχα όπως στην Περίπτωση 1 (Παράγραφος 3.4.1). Συγκεκριμένα, η επαφή

επιτυγχάνεται με την εντολή για επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή (surface based interaction)

- *CONTACT PAIR, που επεξηγήθηκε αναλυτικά στην Παράγραφο 3.4.1.1, και προβλέπεται
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απλή επαφή με τριβι1. Με τον τρόπο αυτό οι επιφάνειες αυτές (Εικόνα 33) αλληλεπιδρούν

μεταξύ τους επιτρέποντας την μεταφορά τάσεων και σχετική ολίσθηση.

Εικόνα 33: Οι επιφάνειες της βελόνας και της οπής του οστού, με κόκκινο και μωβ χρώμα

αντίστοιχα, που βρίσκονται σε επαφή

Στη συνέχεια, η στερέωση του στο δακτύλιο χρησιμοποιήθηκε η ίδια μεθοδολογία με την

Περίπτωση 2, όπου μοντελοποιήσαμε με στοιχεία beams. Περιορίζουμε την κίνηση της

επιφάνειας που ορίζουν οι κόμβοι της οπής του δακτυλίου (node based surface) στην κίνηση

ενός κόμβου αναφοράς, δηλαδή τον ακριανό κόμβο της βελόνας (Εικόνα 29). Αυτό γίνεται με

την χρήση της εντολής *Coupling σε συνδυασμό με την εντολ11 *Kinematic, που αναλυτικά

περιγράφηκε στην Παράγραφο 3.4.2.1.

Τέλος, σημαντικό σημείο που πρέπει να σταθούμε στον τρόπο που έγινε η αντικατάσταση των

τριδιάστατων εξαεδρικών στοιχείων (C3D8), της βελόνας, από στοιχεία τύπου δοκού δεύτερης

τάξης (Β32), καθώς και τι κινηματικοί περιορισμοί επιβλήθηκαν στο σημείο της ένωσης τους.

Συγκεκριμένα, στο μοντέλο αυτό χρησιμοποιήσαμε την εντολή *Coupling, σε συνδυασμό με την

εντολή *Dίstήbutίng. Έτσι, γράφοντας:
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*COUPLING, CONSTRAINT NAME=BEAMSOLIDl, REF NODE=CONBEAMl,

SURFACE=SCONl

*DISTRIBUTING

δηλώνουμε πώς η επιφάνεια της διατομής της βελόνας στο σημείο που αφαιρέσαμε τα εξαεδρικά

στοιχεία, SCONl (element based surface), περιορίζεται στην κίνηση του κόμβου αναφοράς

(CONBEAMl), που είναι ο πρώτος κόμβος του στοιχείου τύπου δοκού (beam element) στο

σημείο αυτό (Εικόνα 34).

Τέλος, η εντολή *Dίstήbutίng δηλώνει ότι η ένωση αυτή θα γίνει δεσμεύοντας την κίνηση της

επιφάνειας SCONl στην κίνηση του κόμβου αναφοράς με ένα μέσο τρόπο (ίη an average sense),

που επιτρέπει τον έλεγχο της μετάδοσης φορτιών μέσω συντελεστών βαρύτητας, που

υπολογίζονται αυτόματα, στους κόμβους που συμμετέχουν στην ένωση (coupling).

Εικόνα 34: Η ένωση μεταξύ εξαεδρικών και στοιχείων τύπου δοκού
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3.4.3.2 Φόρτιση και Συνοριακές Συνθήκες

Στο μοντέλο αυτό οι Συνοριακές Συνθήκες που θέτουμε είναι κοινές με τις προηγούμενες

περιπτώσεις. Δηλαδή φόρτιση με 100 Ν στο επάνω μέρος του οστού (Εικόνα 35) και

περιορίζουμε τους 3 κινηματικούς βαθμούς ελευθερίας (βαθμοί ελευθερίας 1 έως 3) των κόμβων

στο κάτω μέρος του δακτυλίου (Εικόνα 36).

Η προένταση στη βελόνα εισήχθη ως αρχική συνθήκη στο πρόβλημα με την εντολή *INITIAL

CONDITIONS, TYPE=STRESS, και η τιμή που προκαθορίσαμε γι' αυτό το πρόβλημα είναι 50

kg ή 277.7 MPa.

Και σε αυτή την περίπτωση λαμβάνονται υπ' όψιν οι γεωμετρικές μη γραμμικότητες.

Lx
Εικόνα 35: Εφαρμογιι φόρτισης 100 Ν στο οστό
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Εικόνα 36: Συνοριακές συνθήκες στο κάτω μέρος του δακτυλίου

3.5 Υπολογιστικό κόστος μοντέλων

Στον επόμενο πίνακα συνοψίζεται το μέγεθος καθώς και το υπολογιστικό κόστος του κάθε

προβλήματος:

Μοντέλο Στοιχεία Κόμβοι Μεταβλητές CPU time (minutes)

1 (C3D8) 107,394 58,792 219,867 82.6

2 (Β32) 19,008 22,408 69,117 13.3

3 (C3D8
80,832 25,668 121,176 38.4

και Β32)

Πίνακας 1: Μέγεθος κάθε προβλήματος

Οι μεταβλητές εμπεριέχουν τους βαθμούς ελευθερίας του προβλήματος και τους

πολλαπλασιαστές Lagrange.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αποτελέσματα - Πρόβλημα κάμψης μιας βελόνας

4.1 Εισαγωγή

Μετά την αναλυτική παρουσίαση των μοντέλων που δημιουργήθηκαν περνούμε στην

παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Δόθηκε μεγάλη έμφαση στην παραγωγή μοντέλων που έχουν

τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά στα επί μέρους τμήματα τους, τις ίδιες συνοριακές συνθήκες

και φυσικά τον ίδιο τρόπο άσκησης της φόρτισης. Σκοπός της πρακτικής αυτής είναι να

ερευνήσουμε κατά πόσο επηρεάζει ο τρόπος μοντελοποίησης των βελονών Kirschner στην

εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

4.2 Διάγραμμα Δύναμης - Μετατόπισης

Τα μοντέλα 1 (βελόνα με γραμμικά εξαεδρικά στοιχεία ή C3D8), 2 (βελόνα με στοιχεία τύπου

δοκού δεύτερης τάξης ή Β32) και 3 (βελόνα με γραμμικά εξαεδρικά στοιχεία και στοιχεία τύπου

δοκού ή C3D8 και Β32) υποβάλλονται σε κύκλο αξονικής φόρτισης 100 Ν, με τις βελόνες

Κirschner (wires) διαμέτρου 1.5 mln να προεντείνονται με τάση 277.7 MPa (50 kg), σε κάθε

περίπτωση. Το διάγραμμα 1 απεικονίζει τις καμπύλες τις αξονική μετατόπισης του συστήματος

καθώς αυξάνεται η φόρτιση στο οστό, για κάθε ένα από τα τρία μοντέλα.

Το Μοντέλο 1, στο οποίο η βελόνα διακριτοποιείται αποκλειστικά με εξαεδρικά στοιχεία

(C3D8), έχει σχεδόν την ίδια συμπεριφορά με το Μοντέλο 2 που η διακριτοποίηση της γίνεται

μόνο με στοιχεία τύπου δοκού (Β32). Ωστόσο, παρατηρούμε πολύ μικρή απόκλιση του

Μοντέλου 3, που η διακριτοποίηση γίνεται και με τα δύο είδη στοιχείων, σε σχέση με τα δύο

προηγούμενα, χωρίς όμως αυτή να είναι σημαντική.

Συγκεκριμένα, το μέγιστο σφάλμα, μεταξύ των τιμών της αξονικής μετατόπισης κάθε μοντέλου, που

αντιστοιχούν σε φόρτιση 100 Ν, που εμφανίζεται μεταξύ των τριών περιπτώσεων είναι:

• Μεταξύ Μοντέλου 1 (wire with C3D8) και 2 (wire with Β32), είναι 0.07%

• Μεταξύ Μοντέλου 1 (wire with C3D8) και 3 (wire with C3D8 and Β32), είναι 2.01%
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• Μεταξύ Μοντέλου 2 (wire with Β32) και 3 (wire with C3D8 and Β32), είναι 1.93%

120
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'ce 40
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Ο r..=~-

Ο 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Μετατόπιση (mm)

3.5 4 4.5

......wire with C3D8 _wire with C3D8 and Β32 ....... wire with Β32

Διάγραμμα1: Η σχέση φόρτισης και αξονικής μετατόπισης για κάθε τρόπο διακριτοποίησης της

βελόνας Κirschner.

4.3 Παραμόρφωση και κατανομή των τάσεων

4.3.1 Παραμορφωμένη - Απαραμόρφωτη κατάσταση

Στο σημείο αυτό παραθέτουμε σΧΙ1ματα στα οποία φαίνεται η παραμορφωμένη και

απαραμόρφωτη κατάσταση για κάθε μοντέλο ξεχωριστά (Σχήμα 1, 2 και 3). Τα σχήματα που

παρουσιάζονται αφορούν τα μοντέλα με τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε αναλυτικά στο

Κεφάλαιο 3, δηλαδή για δακτυλίους 180 mm, βελόνες Kirschner με διάμετρο 1.5 mm

προεντεταμένες με τάση 277.7 MPa (50 kg) και κύκλο φόρτισης 100 Ν.
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,

L.

Βελόνα με

C3D8

Σχήμα 1: Παραμορφωμένη (πράσινο) και απαραμόρφωτη (γκρι) κατάσταση Μοντέλου 1

,

L.

Βελόνα με

Β32

Σχήμα 2: Παραμορφωμένη (πράσινο) και απαραμόρφωτη (γκρι) κατάσταση Μοντέλου 2

,

L.

Βελόνα με

C3D8 καιΒ32

Σχήμα 3: Παραμορφωμένη (πράσινο) και απαραμόρφωτη (γκρι) κατάσταση Μοντέλου 3
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4.3.2 Κατανομή των τάσεων στο οστό

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των τάεων που αναπτύσσονται στο οστό και στη

βελόνα κάθε μοντέλου. Έμφαση δίνεται στην περιοχή εισόδου της κάθε βελόνας στο οστό οπου

εντοπίζονται οι μεγαλύτερες τιμές τάσης.

•:. Μοντελοποιηση βελόναc: με εζαεδρικά στοιχεια (C3D8)

Στο Μοντέλο 1, που η βελόνα διακριτοποιείται εξ' ολοκλήρου με γραμμικά εξαεδρικά στοιχεία

(C3D8), βλέπουμε την κατανομι1 των τάσεων να παρουσιάζεταιαυξημένη στο επάνω μέρος της

οπής (Σχήμα 4).

Στο Μοντέλο 3, που η βελόνα μεσα στο οστό διακριτοποιείται με γραμμικά εξαεδρικά στοιχεία

(C3D8) και το υπόλοιπο της με στοιχεία τύπου δοκού (Β32),το πεδίο τάσεων είναι ίδιο ακριβώς

όπως στο Μοντέλο 1. Η ομοιότητα αυτή αφορά, τόσο στον τρόπο που οι τάσεις διαχέονται στο

οστό, όσο και στο μέγεθος τους.

S.l\lises
(.\'":!: IflHu/l,I)

+1.515603
+ Ι .389t+t13
+1.262t+03
+1.136t+OJ
+1.010t+03
+8.837t+U2
+ί57~('+02

+6.312('+02
+5.Η5υι+Ο2

+3.787e+U2
+2,:'25("+02
+1.262t+02
+3.434,-4)4

Τάσεις στο οστό

Βελόνα με C3D8 (εξ' ολοκλ11ρου ή και με Β32)

Σχήμα 4: Κατανομή τάσεων και μέγιστη τάση στο οστό
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.:. Μοντελοποιηση βελόναc με στοιχεία τύπου δοκού (Β32)

Στο Μοντέλο 2 παρατηρούμε (Σχήμα 5) ότι η κατανομή των τάσεων είναι διαφορετική της

προηγούμενης περίπτωσης καθώς οι τάσεις που εμφανίζονται στο οστό είναι σχεδόν τρείς φορές

μικρότερες και έχουν πιο συμμετρική κατανομι1.

S. Μί",
l~eI. r.dius =1.0000. Angle = 180.0000
(.-\\'g: 75ΙΥο)

•
+5.13~,-+02

+4.706e+tι2

,-' +4.278''''02
- +3.85tιp+02

- +3.423,-+02
- +2.995e+02
- +2567,'+02
- +2.13ge+02
- +1.711.+02
- +1.283e+02

Ι
+8557,·+01
+4.278e+01
+2.37~p-O~

-- -----

Τάσεις στο οστό

Βελόνα με Β32

Σχήμα 5: Η κατανομή των τάσεων και μέγιστη τάση στο οστό

4.3.3 Τάσεις στις βελόνες Κίrschner

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις τάσεις που εμφανίζονται στις βελόνες όπως προηγουμένως,

παρουσιάζοντας κάθε μοντέλο ξεχωριστά. Οι τάσεις που θα δείξουμε παρακάτω αναφέρονται

στο σημείο της βελόνας που υφίσταται την περισσότερη καταπόνηση. Αυτό είναι το κάτω μέρος

της, στην είσοδο της στο οστό, για το λόγο ότι υπάρχει έντονη κάμψη (bending) και προφανώς

μεγάλη συγκέντρωση τάσης (Σχήμα 6).
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Σχήμα 6: Διαδόχικά οι παραμορφωμένες βελόνες των μοντέλων 1,2 και 3 και τα σημεία που

έχουμε έντονη συγκέντρωση τάσης

.:. Διακριτοποίηση βελόνας με εc.αεδρικά στοιχεια (C3D8)

Στο μοντέλο 1 (Σχήμα 7), παρατηρούμε την μεγάλη συγκέντρωση τάσης στο κάτω μέρος της

βελόνας στο σημείο εισόδου στο οστό. Η μέγιστη τιμ11 τάσης που αναγράφεται στο πίνακα

αντιστοιχεί στο σημείο ένωσης με τον δακτύλιο.

Επίσης, στο Μοντέλο 3 παρατηρούμε την ανάπτυξη τάσεων σχεδόν ίσων σε μέγεθος με την

περίπτωση του Μοντέλου 1, γεγονος που σε συνδυασμό με τις ίδιες τάσεις που επίσης

αναπτύσσονται στο οστό, μας επιβεβαιώνει την ισοδύναμη συμπεριφορά των δύο μοντέλων .

•:. Διακριτοποίηση βελόνας με στοιχεία τύπου δοκού (Β32)

Στο μοντέλο 2 (Σχήμα 8), επίσης παρατηρούμε την μέγιστη τάση να εμφανίζεται στο σημείο

εισόδου της βελόνας στο οστό. Επίσης, εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι η μέγιστη αυτή τιμή είναι

σχεδόν ίδια με την τιμή της περίπτωσης του μοντέλου 1 στο Σχήμα 7.
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s. Miscs
(A"~: 100%)

+1515.+03
+1.389.+03
+1.262.+03
+ Ι. Ι 3(,.+03
+1.010.+03
+8.837.+02
+7.575.+02
+6.312.+02
+5.050e+02
+3.787c+02
+2.525.+02
+1.262.+02
+3.-134.·04

Τάσεις στη βελόνα

Βελόνα με C3D8 (εξ' ολοκλήρου ή και με Β32)

Μέγιστη τάση

στη βελόνα:

1384 MPa

Σχήμα 7: Κατανομή τάσεων και μέγιστης τάση στη βελόνα διακριτοποιημένη με εξαεδρικά

στοιχεία

S. J\'1ί:ι;es

RcI. Γadίus = 1.0000. AIIgl. =0.01100
(A\'g: 100%)

+1.371.+03
+1.2:\7c+tl3
+1. Ι 43r+03
+ 1.1128,-+03
+9.142,+02
+7.9fJge+02
+6.857,+02
+5.714.+02
+4.571.+02
+3.428r+02
+2.28(,r+02
+1.143.+02
+2.374.-04

Τάσεις στη βελόνα

Βελόνα με Β32

Μέγιστητάση στη

βελόνα:

1371 MPa

Σχήμα 8: Κατανομή τάσεων και μέγιστη τάση στη βελόνα διακριτοποιημένη με στοιχεία τύπου

δοκού
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4.4 Συμπεράσματα - Σύνοψη

Συνοπτικά παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από τα μοντέλα κάμψης μιας βελόνας του

πλαισίου Ilizarov, για την επίδραση του τρόπου διακριτοποίησης της βελόνας σε διάφορες

παραμέτρους του συστήματος. Συγκεκριμένα η αλλαγή του τρόπου διακριτοποίησης της

βελόνας

1. Δεν προκαλεί ουσιαστική διαφορά στην αξονική ακαμψία του συστήματος. Η ακρίβεια

του διαγράμματος αξονΙΚ11ς δύναμης - μετατόmσης είναι πολύ καλή.

2. Δεν επιδρά σημαντικά στις υπολογιζόμενες τάσεις στις βελόνες. Οι τάσεις διαφέρουν

ελάχιστα.

3. Επιδρά στις υπολογιζόμενες τάσεις στα οστά. Οι υπολογίζόμενες τάσεις στα οστά, των

περιπτώσεων που οι βελόνα διακριτοποιείται με εξαεδρικά στοιχεία, σε σχέση με αυτή

που η βελόνα διακριτοποιείται μόνο με στοιχεία τύπου δοκού, παρουσιάζονται σχεδόν 3

φορές μεγαλύτερες.

4. Προκαλεί σημαντική αύξηση του υπολογιστικού κόστους. Όπως είδαμε στην Παράγραφο

3.5, ο απαιτούμενος χρόνος CPU (CPU time) στην περίπτωση βελόνας με εξαεδρικά

στοιχεία είναι σημαντικά μεγαλύτερος, σε σχέση με την περίπτωση που η

διακριτοποίηση γίνεται μόνο με στοιχεία τύπου δοκού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Υπολογιστική Ανάλυση - Ολόκληρο το Πλαίσιο Ilizarov

5.1 Εισαγωγή

Σε προηγούμενο κεφάλαιο ασχοληθήκαμε με το μοντέλο μιας βελόνας και είδαμε τις

ιδιαιτερότητες του κάθε μοντέλου, ανάλογα με τον τρόπο διακριτοποίησης των βελονών

Kirschner. Το άλυτο θέμα που παραμένει είναι, αν αυτά που δείξαμε για τα μοντέλα μιας

βελόνας εφαρμόζονται και σε ολόκληρο το πλαίσιο Ilizarov, αποτελούμενο από το οστό,

τέσσερις δακτυλίους και δύο βελόνες ανά δακτύλιο. Στις επόμενες ενότητες θα κινηθούμε με

συστηματικό τρόπο, θα περιγράψουμε την μοντελοποίηση σε κάθε περίπτωση διαφορετικής

διακριτοποίησης των βελονών, και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα για κάθε μια από αυτές.

5.2 Υλικά και μέθοδος

5.2.1 Γεωμετρία μοντέλου

Βελόνεc Kil'schna

Η διακριτοποίηση τους έγινε με 3 τρόπους α) με γραμμικά εξαεδρικά στοιχεία (hex elements ή

στοιχείο Abaqus τύπου: C3D8) β) με στοιχεία τύπου δοκού δεύτερης τάξης (beam elements ή

στοιχείο Abaqus τύπου: Β32) γ) με συνδυασμό των δύο προηγούμενων τρόπων. Στην περίπτωση

(ο) η κατασκευή της βελόνας έγινε πρώτα σε πρόγραμμα CAD, με: α) Μήκος βελόνας ίσο με

187 mm και β) Διάμετρο ίση με 1.5 Illlll και στη συνέχεια εισήχθη στο πρόγραμμαAbaqusCAE

για να διακριτοποιηθεί.

Μοντέλο Οστού

Κατασκευάστηκε, στο πρόγραμμα AutoCAD 2010, ως δύο τρισδιάστατοι κύλινδροι μήκους 165

mm και ακτίνας 15 mrn έκαστος, με ένα κενό μήκους 20 mm μεταξύ τους, που θεωρούμε ότι

είναι το κάταγμα (η ύπαρξη κενού εξασφαλίζει ότι δεν θα ακουμπήσουν τα καταγματικά άκρα

κατά τη διάρκεια της ανάλυσης). Στη συνέχεια, εξήχθη σε αρχείο τύπου *.sat που είναι συμβατό

με το πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων AbaqusCAE, όπου έγινε η διακριτοποίηση του με
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τετραεδρικά ή εξαεδρικά στοιχεία (Στοιχείο Abaqus τύπου: C3D4 ή C3D8, αντίστοιχα),

ανάλογα με την μελετώμενη περίπτωση. Τέλος, σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι στην

περίπτωση που έχουμε διακριτοποίηση των βελονών Kirschner με γραμμικά εξαεδρικά στοιχεία

(C3D8) έχουν προβλεφτεί από την φάση της κατασκευής, στο πρόγραμμα CAD, οι οπές απ'

όπου θα περάσουν οι βελόνες.

Μοντέλο δακτυλίου

Κατασκευάστηκε στο πρόγραμμα CAD, Rhinoceros 4.0, το ακριβές 3D αντίγραφο ενός

δακτυλίου του πλαισίου και εξήχθη σε μορφή αρχείου τύπου *.sat. Ο δακτύλιος του μοντέλου

διαθέτει τα εξΙ1ς γεωμετρικά χαρακτηριστικά:

• Εσωτερική διάμετρο ίση με 180 ή 150 mm ανάλογα με την περίπτωση.

• Πάχος 51lli11

• 48 οπές συμμετρικά κατανεμημένες στην περιφέρεια του.

Οι δακτύλιοι του μοντέλου απέχουν 40 mm, όσον αφορά αυτούς που βρίσκονται στο ίδιο

καταγματικό άκρο, και 220 mm όσον αφορά τους δύο ακραίους (Εικόνα 37).

Για την διακριτοποίηση τους χρησιμοποιήθηκαν γραμμικά εξαεδρικά στοιχεία (linear hex

elements ή C3D8).

Μοντέλο κάθετων ράΒδων (I-ods)

Πρόκειται για επίμηκεις κυλινδρικές ράβδους (τέσσερις στο σύνολο) οι οποίες συγκρατούν τους

δακτύλιους μεταξύ τους. Έχουν μΙ1κος 220 mm, όσο και η απόσταση των δύο ακραίων

δακτυλίων, και διάμετρο ίση με 5 mm. Η διακριτοποίηση τους έγινε με τριδιάστατα στοιχεία

τύπου beam δεύτερης τάξης και κυλινδρικής διατομής (quadradic beam elements ή Β32).
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Εικόνα 37: Θέση δακτυλίων στα καταγματικά άκρα

5.2.2 Επιλογή υλικών

Στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε την επιλογή των υλικών του πλαισίου και των ιδιοτήτων τους,

χωρίς να επεκταθούμε πολύ, γιατί έχει γίνει ήδη αναφορά στην Παράγραφο 3.2.2 . Αναλυτικά οι

ιδιότητες των επιμέρους στοιχείων που απαρτίζουν το μοντέλο είναι:

Μέτρο Poisson's
Στοιχείο

Υλικό Ελαστικότητας Ratio
Πλαισίου

Ε (MPa) ν

Οστό οστό 20,000 0.4

Βελόνα χάλυβας 200,000 0.3

Δακτύλιος χάλυβας 200,000 0.3

Κάθετη
χάλυβας 200,000 0.3

ράβδος (rod)

Πίνακας 2: Τα υλικά των

στοιχείων του πλαισίου
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5.3 Παρουσίαση μοντέλων

5.3.1 Περίπτωση 1 - Μοντελοποίηση βελονών με εξαεδρικά στοιχεία

5.3.1.1 Κατασκευή και κινηματικοί περιορισμοί.

Η κατασκευή του μοντέλου περιλαμβάνει την συναρμολόγηση των επιμέρους κομματιών του

πλαισίου και του οστού στο Asselllbl)I 1ll0dule του AbaqusCAE με την εξής σειρά: αρχικά

εισήγαμε τα δύο τμήματα του οστού και τις βελόνες (σχεδιάστηκαν μαζί στο CAD), στη

συνέχεια το δακτύλιο και τέλος προσθέσαμε τις κάθετες ράβδους που το ολοκληρώνουν. Η

τελική γεωμετρία που προκύπτει έχει τα εξής χαρακτηριστικά: σε κάθε δακτύλιο η μία από τις

δύο βελόνες εφάπτεται στην επάνω, και η δεύτερη στο κάτω πλευρά του, και εκτείνεται μέχρι τις

οπές του (Εικόνα 38), όπου και στερεώνεται. Επίσης, οι επιμήκεις κάθετοι ράβδοι

τοποθετούνται στο κέντρο συγκεκριμένων οπών, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στην Εικόνα

39, ώστε να είναι συμμετρικά τοποθετημένες.

Όσον αφορά την διακριτοποίηση των επιμέρους στοιχείων του πλαισίου: στις βελόνες

χρησιμοποιούνται γραμμικά εξαεδρικά στοιχεία (linear hex elelllents ή C3D8), στις κάθετες

ράβδους στοιχεία τύπου δοκού δεύτερης τάξης (bealll elelllents ή Β32) και στο οστό τετραεδρικά

γραμμικά στοιχεία (linear tet elelllents ή C3D4). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ΟΠΙ1 που

διαπερνά το οστό και για τον λόγο αυτό το πλέγμα πυκνώνει ιδιαίτερα στην περιοχή αυτΊΙ.

Το πιο απαιτητικό στοιχείο στην κατασκευή αυτού του μοντέλου ήταν η μοντελοποίηση της

επαφής κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, μεταξύ της επιφάνειας του οστού και της επιφάνεια της

βελόνας που διέρχεται μέσα από αυτό. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε συνθήκη απλΙ1ς επαφής

με τριβή ώστε οι δύο αυτές επιφάνειες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους επιτρέποντας την

μεταφορά τάσεων και σχετική ολίσθηση. Έτσι με την εντολή για επιφάνειες - *CONTACT

PAIR, που αναλυτικά είδαμε στην Παράγραφο 3.4.1.1, προσδιορίζουμε σε κάθε μια από τις 8

συνολικά βελόνες, τα ζεύγη των επιφανειών βελόνας-οστού που συμμετέχουν στην επαφή

(Εικόνα 40).
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Εικόνα 38: Το μοντέλο και τα κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά

Εικόνα 39: Η τοποθέτηση των ράβδων Εικόνα 40: Επαφή βελόνας-οστού
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Οι βελόνες Kirschner προσαρμόστηκαν πάνω σε κάθε δακτύλιο χρησιμοποιώντας την εντολή 

περιορισμό για επιφάνειες - *ΤΙΕ. Για τον λόγο αυτό δημιουργιισαμε μία επιφάνεια (element

based) για την διατομή της βελόνας και μία επιφάνεια (node based) για τους κόμβους της οπής

του δακτυλίου, στα σημεία στερέωσης (Εικόνα 41).

Εικόνα 41: Στερέωση των βελονών στα δακτυλίδια, Λεπτομέρεια: με μωβ χρώμα η element

based επιφάνεια της διατομής της βελόνας και με τις κόκκινες τελείες η node based επιφάνεια

των κόμβων της οπής.

Οι επιμήκεις κάθετοι ράβδοι στερεώνονται στο πλαίσιο με την εντολή -*COUPLING. Όπως

έχουμε δει πολύ αναλυτικά στην Παράγραφο 3.2.2.3, η χρήση της παραπάνω εντολής επιτρέπει

την σύνδεση μιας επιφάνειας, εν προκειμένω της επιφάνειας (node based) που ορίζουν οι κόμβοι

της οπής του δακτυλίου στο σημείο σύνδεσης, με ένα κόμβο αναφοράς, που είναι ο κόμβος του

τελευταίου στοιχείου της ράβδου, στο σημείο αυτό (Εικόνα 42).
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Εικόνα 42: Η στερέωση των επιμηκών ράβδων στο πλαίσιο

5.3.1.2 Φόρτιση και Συνοριακές Συνθήκες

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ορίσουμε τις συνοριακές συνθήκες του προβλήματος, για να

μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω στην εξαγωγή αποτελεσμάτων. Για να

αναπαραστήσουμε όσο καλύτερα την φόρτιση του οστού, μέσω βάρους όπως και συμβαίνει όταν

ο ασθενής αρχίζει να περπατά, περιορίστηκαν οι κινηματικοί βαθμοί ελευθερίας στους κόμβους

του κάτω μέρος του οστού (βαθμοί ελευθερίας 1 έως 3), ενώ στο επάνω μέρος του οστού

εφαρμόστηκε θλιπτικό φορτίο 500 στην αντίθετη διεύθυνση του άξονα Ζ (Εικόνα 43).

Η προένταση στη βελόνα εισήχθη ως αρχική συνθήκη στο πρόβλημα με την εντολή - *INITIAL

CO DITIONS, TYPE=STRESS, και η τιμή που προκαθορίσαμεγι' αυτό το πρόβλημα είναι 50

kg ή 277.7 MPa. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι

γραμμικά ελαστικά και έχει ληφθεί υπ' όψιν η γεωμετρική μη-γραμμικότητα του μοντέλου, που

περιλαμβάνεται με την εντολή *STEP, NLGEOM=YES.
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Εικόνα 43: Φόρτιση και συνοριακή συνθήκη του προβλήματος
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5.3.2 Περίπτωση 2 - Μοντελοποίηση βελονών με στοιχεία τύπου δοκού

5.3.2.1 Κατασκευή και κινηματικοί περιορισμοί.

Η κατασκευή του μοντέλου σε αυτή την περίπτωση έγινε με τη μετατροmι υπάρχοντος κώδικα

Abaqus του εργαστηρίου. Στο μοντέλο αυτό η βελόνα και οι επιμήκεις ράβδοι διακριτοποιούνται

με στοιχεία τύπου δοκού δεύτερης τάξης (beam elements ή Β32) και το οστό με γραμμικά

εξαεδρικά στοιχεία (linear hex elements ή C3D8). Τέλος, σε ανηδιαστολή με την προηγούμενη

περίπτωση, η κάθε βελόνα εκτείνεται μέχρι τον δακτύλιο, όπου και στερεώνεται (Εικόνα 44).

Εικόνα 44: Η γεωμετρία του μοντέλου και ο τρόπος στερέωσης των βελονών.

Πολύ σημαντικιl για τη διεξαγωγή της ανάλυσης είναι η εισαγωγή στο μοντέλο των

περιορισμών στις βελόνες Kirschner, ώστε αναγκάζονται να γλιστράνε παράλληλα με την

επιφάνεια του οστού και σε ευθεία με τους κόμβους του, ενώ κινήσεις πάνω ή κάτω δεν

υπάρχουν. Γι' αυτό οι κόμβοι του οστού και της βελόνας στην επιφάνεια διεπαφής

σχεδιάστηκαν ώστε να βρίσκονται στην ίδια ευθεία και εφαρμόστηκε ένας περιορισμός - *MPC

τύπου SLIDER (Multi-Point Constraint). Όπως περιγράφηκε αναλυτικά στην Παράγραφο
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3.4.2.1, με αυτή την εντολή περιορίζεται ο κάθε κόμβος που ανήκει στη βελόνα, ώστε να

κινείται στην ευθεία που ορίζουν δύο γειτονικοί του κόμβοι που ανήκουν στο οστό.

Στη συνέχεια προσδιορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι βελόνες Κirschner προσαρμόστηκαν

στους δακτυλίους. Αυτό έγινε χρησιμοποιώντας ξανά τον περιορισμό -*MPC. Έτσι με την

εντολή:

*MPC

ΤΙΕ, 1,2

υποδεικνύουμεστο Abaqus ότι πρέπει να ενώσει - 'δέσει' τον κόμβο 1 που ανήκει στο δακτύλιο

με τον κόμβο 2 που ανήκει στη βελόνα, εξισώνοντας τους κινηματικούς βαθμούς ελευθερίας

στους δύο κόμβους (Εικόνα 45). Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου δεθούν όλες οι

βελόνες στους δακτυλίους (Εικόνα 46).

Στις επιμήκεις ράβδους που ολοκληρώνουν το πλαίσιο στερεώνονται με την χρήση της εντολής 

*COUPLING, όπως ακριβώς στην προηγούμενη παράγραφο, δηλαδή, μεταξύ της επιφάνειας

(node based) που ορίζουν οι κόμβοι της οπής του δακτυλίου, με κόμβο αναφοράς τον τελευταίο

της ράβδου, στο σημείο σύνδεσης (Εικόνα 47).

Εικόνα 45: Οι κόμβοι που συμμετέχουν στην στερέωση
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Εικόνα 46: Στερέωση των βελονών στο πλαίσιο

Εικόνα 47: Στερέωση των εmμηκών ράβδων στους δακτυλίους
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5.3.2.2 Φόρτιση και Συνοριακές Συνθήκες

Όπως προηγουμένως ορίζουμε τις φορτίσεις και τις συνοριακές συνθήκες του προσδιορίζουν

πλήρως το πρόβλημα. Συγκεκριμένα, στο παρόν μοντέλο η φόρτιση στο επάνω μέρος του οστού

(500 Ν στην φορά του άξονα Ζ) και περιορισμός των κινηματικών βαθμών ελευθερίας των

κόμβων στο κάτω μέρος του δεύτερου, παραμένουν ίδια (Εικόνα 48).

Επιπλέον, περιορίζουμε με συνοριακή συνθήκη όλους τους κόμβους των βελονών στο σημείο

ένωσης με τους δακτυλίους, ώστε να μην επιτρέπονται οι στροφές στους άξονες Χ, Υ και Ζ

(βαθμοί ελευθερίας 4 έως 6) (Εικόνα 49).

Η προένταση στη βελόνα εισήχθη ως αρχική συνθι1κη στο πρόβλημα με την εντολή - *ΙΝΙΤΙΑΙ

CONDITIONS, TYPE=STRESS, και η τιμι1 που προκαθορίσαμε γι' αυτό το πρόβλημα είναι 50

kg ή 277.7 MPa.

Τα υλικά και εδώ είναι γραμμικά, ωστόσο έχει ληφθεί υπ' όψιν η γεωμετρική μη-γραμμικότητα

του προβλήματος.

r
Εικόνα 48: Φόρτιση στο επάνω μέρος και συνοριακές συνθήκες στους κόμβους της κάτω

επιφάνειας του οστού
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Εικόνα 49: Περιορισμός των στροφικών βαθμών ελευθερίας των κόμβων της βελόνας στα

σημεία στερέωσης
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5.3.3 Περίπτωση 3 - Μοντελοποίηση βελονών με στοιχεία εξαεδρικά και τύπου δοκού

5.3.3.1 Κατασκευή και κινηματικοί περιορισμοί

Στην τρίτη και τελευταία περίπτωση περιλαμβάνεται μοντελοποίηση της βελόνας Kirschner,

τόσο με εξαεδρικά στοιχεία όσο και με στοιχεία τύπου δοκού. Η κατασκευή του πλαισίου

βασίστηκε στη μοντελοποίηση της Περίπτωσης 1 (Παράγραφος 5.3.1). Αρχικά, από κάθε βελόνα

αφαιρέθηκαν εξαεδρικά στοιχεία εκατέρωθεν του οστού, ώστε το μέρος της που προεξέχει και

από τις δύο πλευρές του οστού να ισούται με το 10% της διαμέτρου του. Στη συνέχεια, το

υπόλοιπο κομμάτι της βελόνας αντικαταστάθηκε από στοιχεία τύπου δοκού δεύτερης τάξης, με

κυκλικό προφίλ ακτίνας 0.75 n1ffi.

Η μοντελοποίηση της βελόνας που βρίσκεται μέσα στο οστούν γίνεται με εξαεδρικά στοιχεία.

Αυτό σημαίνει, όπως άλλωστε τονίστηκε και στο μοντέλο μιας βελόνας, πως και σε αυτή την

περίπτωση διατηρείται η μοντελοποίηση της επαφής μεταξύ βελόνας - οστού με την ύπαρξη

τριβής. Όπως αναλύθηκε αρκετά εκτεταμένα στην Παράγραφο 3.4.1, η μοντελοποίηση της

επαφής επιτυγχάνεται με την εντολή για επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή (surface based

interaction) - *CONTACT PAIR, και προβλέπεται απλή επαφή με τριβι1. Με τον τρόπο αυτό, οι

επιφάνειες αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους επιτρέποντας την μεταφορά τάσεων και σχετική

ολίσθηση. Για τον λόγο αυτό ορίζουμε σε κάθε μία βελόνα ξεχωριστά τα ζεύγη επιφανειών του

οστού και της βελόνας που βρίσκονται σε επαφή (Εικόνα 50).

Εικόνα 50: Τα ζεύγη επιφανειών που βρίσκονται σε επαφή
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Σημαντικό στο σημείο αυτό, είναι να τονίσουμε τον τρόπο στερέωσης των βελονών στους

δακτυλίους. Επιτεύχθηκε με την χρήση της εντολιις -* MPC (ΤΙΕ) (Εικόνα 51).

Εικόνα 51: Η στερέωση των βελονών στους δακτυλίους

Επίσης, οι επιμήκεις κάθετοι ράβδοι εξακολουθούν να στερεώνονται στο πλαίσιο με την εντολή

-*Coupling, όπως αναλυτικά είδαμε στις δύο προηγούμενες Παραγράφους.

Σημαντικό σημείο, όμως, στο οποίο πρέπει να σταθούμε, είναι η μεθοδολογία που

ακολουθήθηκε για την αντικατάσταση των γραμμικών εξαεδρικών στοιχείων (C3D8) από

στοιχεία τύπου δοκού (Β32) στις βελόνες, καθώς και τι κινηματικοί περιορισμοί επιβλήθηκαν

στο σημείο της ένωσης τους.

Συγκεκριμένα, )''ρησιμοποιήθηκε η εντολή *Coupling, σε συνδυασμό με την εντολή

*Distributing, όπως ακριβώς είδαμε στην Παράγραφο 3.4.3.1, δηλώνοντας έτσι πώς η επιφάνεια

της διατομής της βελόνας στο σημείο που αφαιρέσαμε τα εξαεδρικά στοιχεία (element based

surface), περιορίζεται στην κίνηση του κόμβου αναφοράς, που είναι ο πρώτος κόμβος του

στοιχείου τύπου δοκού στο σημείο αυτό (Εικόνα 52). Επιπλέον, η εντολή *Distributing δηλώνει

ότι η ένωση αυτή θα γίνει δεσμεύοντας την κίνηση της επιφάνειας στην κίνηση του κόμβου
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αναφοράς με ένα μέσο τρόπο (ίη an average sense), που επιτρέπει τον έλεγχο της μετάδοσης

φορτιών μέσω συντελεστών βαρύτητας, που υπολογίζονται αυτόματα, στους κόμβους που

συμμετέχουν στην ένωση (coupling).

Εικόνα 52: Η ένωση των εξαεδρικών στοιχείων με τα στοιχεία τύπου δοκού

5.3.3.2 Φόρτιση και Συνοριακές Συνθήκες

Η φόρτιση στο επάνω μέρος του πρώτου οστού (500 Ν στην φορά του άξονα Ζ) και περιορισμός

των κινηματικών βαθμών ελευθερίας των κόμβων στο κάτω μέρος του δεύτερου παραμένει ίδια

με τις προαναφερθείσεςπεριπτώσεις (Εικόνα 53).

Επιπλέον, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ειδικά για μοντέλο που η ένωση με τους

δακτυλίους γίνεται με την εντολή -*MPC, περιορίζουμε με συνοριακή συνθήκη όλους τους

κόμβους που συνδέουν τις βελόνες με τους δακτυλίους ώστε να μην επιτρέπονται οι στροφές

στους άξονες Χ, Υ και Ζ (βαθμοί ελευθερίας4 έως 6).

Επιπρόσθετα, η προένταση στη βελόνα εισΙ1χθη ως αρχική συνθήκη στο πρόβλημα με την

εντολή -*INITIAL CONDITIONS, TYPE=STRESS και η τιμή που προκαθορίζεταιπαραμένει

ίδια και εδώ (50 kg ή 277.7 MPa).
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Τα υλικά και εδώ είναι γραμμικά, ωστόσο έχει ληφθεί υπ' όψιν η γεωμεΤΡΙΚΙ1 μη γραμμικότητα

του προβλήματος.

Εικόνα 53: Φόρτιση στο επάνω μέρος και συνοριακές συνθΙ1κες στο κάτω μέρος του οστού

5.4 Υπολογιστικό κόστος μοντέλων

Επίσης στον επόμενο πίνακα συνοψίζεται το μέγεθος καθώς και το υπολογιστικό κόστος του

κάθε προβλήματος:

Περίπτωση Στοιχεία Κόμβοι Μεταβλητές CPU time (hours)

1 (C3D8) 428,715 218,968 1,004,100 6.75

2 (Β32) 65,490 77,897 239,565 1.11

3 (C3D8
338,131 106,904 676,164 5.18

και Β32)

ΠίναKα~ 3: Μέγεθος και υπολογιστικό κόστος κάθε προβλήματος
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Οι μεταβλητές εμπεριέχουν τους βαθμούς ελευθερίας του προβλήματος και τους

πολλαπλασιαστές Lagrange.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Αποτελέσματα - Ολόκληρο το πλαίσιο Ilizaroν

6.1 Εισαγωγή

Μετά την αναλυτική παρουσίαση των μοντέλων περνούμε στην παρουσίαση των

αποτελεσμάτων. Σκόπιμο είναι να επαναλάβουμε, ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή

μοντέλων που έχουν τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά στα επί μέρους τμήματα τους, τις ίδιες

συνοριακές συνθήκες και φυσικά τον ίδιο τρόπο άσκησης της φόρτισης. Σκοπός της πρακτικής

αυτής, είναι να ερευνήσουμε κατά πόσο επηρεάζει ο τρόπος διακριτοποίησης των βελονών

Kirschner την συμπεριφορά του πλαισίου. Στη συνέχεια ακολουθούν τα διαγράμματα φόρτισης

συναρτήσει της αξονικής μετατόπισης του συστήματος και οι τάσεις στις κρίσιμες περιοχές των

μοντέλων που μας ενδιαφέρουν.

6.2 Διαγράμματα Δύναμης - Μετατόπισης

Όλα τα μοντέλα υποβάλλονται σε κύκλο αξονικής φόρτισης 500 Ν, με τις βελόνες Κirschner

διαμέτρου 1.5 mm να προεντείνονται με τάση 277.7 MPa (50 kg). Για κάθε ένα από αυτά

εξάγουμε τα διαγράμματα δύναμης - αξονΙΚ11ς μετατόπισης.

Το Μοντέλο 1, στο οποίο οι βελόνες (wires) διακριτοποιούνται αποκλειστικά με στοιχεία C3D8,

έχει σχεδόν ταυτόσημη συμπεριφορά (Διάγραμμα 2) με το Μοντέλο 3, που η διακριτοποίηση

τους γίνεται με στοιχεία τύπου δοκού δεύτερης τάξης και με γραμμικά εξάεδρα (στοιχεία Β32

και C3D8 αντίστοιχα). Ίδια συμπεριφορά παρατηρούμε (Διάγραμμα 3) και μεταξύ του

Μοντέλου 2 (διακριτοποίηση κάθε βελόνας μόνο με στοιχεία Β32) και του Μοντέλου 3

(διακριτοποίηση κάθε βελόνας με στοιχεία Β32 και C3D8).

Το μέγιστο σφάλμα, μεταξύ των τιμών της αξονικής μετατόπισης κάθε μοντέλου, που

αντιστοιχούν σε φόρτιση 500 Ν, που εμφανίζεται μεταξύ περιπτώσεων που αναφέρθηκαν είναι:

• Μεταξύ Μοντέλου 1 (βελόνες με στοιχεία C3D8) και 3 (βελόνες με C3D8 και Β32),

είναι 2.72%
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• Μεταξύ Μοντέλου 2 (βελόνες με στοιχεία Β32) και 3 (βελόνες με C3D8 και Β32), είναι

2.43%

Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι έχουμε σχεδόν ίδια συμπεριφορά του κάθε ζεύγους μοντέλων

ξεχωριστά γεγονός που δείχνει την ισοδυναμία και των τριών τρόπων μοντελοποίησης.

Γ-- 600
,

500

Ζ 400
'-'

§ 300...
~e200

100

Ο

Ο 2 4 6 8 10 12

Μετατόπιση (mm)

......wire with (3Ο8 _wire with (3Ο8 and 832

Διάγραμμα2: Η σχέση φόρτισης και αξονικής μετατόπισης για διαφορεΤΙΚ11

διακριτοποίηση της βελόνας Κirschner (Μοντέλα 1 και 3)

600

500

Ζ 400
'-'

§ 300...
~
-ce 200

100

Ο

Ο 2 4 6 8 10

Μετατόπιση (mm)

......wire with Β32 _wire with C3D8 and 832

Διάγραμμα3: Η σχέση φόρτισης και αξονικής μετατόπισης για διαφορετική

διακριτοποίηση της βελόνας Kirschner (Μοντέλα 2 και 3)
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6.3 Παραμορφώση και κατανομή τάσεων

6.3.1 Παραμορφωμένη και απαραμόρφωτη κατάσταση

Παραθέτουμε τα σχήματα στα οποία φαίνεται η παραμορφωμένη και απαραμόρφωτη κατάσταση

για κάθε μοντέλο ξεχωριστά (Σχήμα 9, 10 και 11). Τα σχήματα που παρουσιάζονται αφορούν

τα μοντέλα με τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε αναλυτικά στην Παράγραφο 5, δηλαδή για

δακτυλίους 180 mnl, βελόνες Kirschner με διάμετρο 1.5 mm προεντεταμένες με τάση 277.7

MPa (50 kg) και κύκλο φόρτισης 500 Ν.

Lx

Βελόνες με

C3D8

Σχήμα 9: Παραμορφωμένη (πράσινο) και απαραμόρφωτη (γκρι) κατάσταση Μοντέλου 1
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Ι Βελόνες με Β32 Ι

Σχήμα 10: Παραμορφωμένη (πράσινο) και απαραμόρφωτη (γκρι) κατάσταση Μοντέλου 2

L.

Βελόνες με

C3D8 και Β32

Σχήμα 11: Παραμορφωμένη (πράσινο) και απαραμόρφωτη (γκρι) κατάσταση Μοντέλου 3
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6.3.2 Κατανομή των τάσεων στα οστά

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή των τάεων που αναπτύσσονται στο οστό και στις

βελόνες κάθε μοντέλου. Έμφαση δίνεται στην περιοχή εισόδου της κάθε βελόνας στο οστό οπου

εντοπίζονται οι μεγαλύτερες τιμές τάσης.

•:. Μοντελοποιυσυ βελόναc: με εζαεδρικά στοιχεια (C3D8)

Στο Μοντέλο 1, που η βελόνα διακριτοποιείται εξ' ολοκλήρου με γραμμικά εξαεδρικά στοιχεία

(C3D8), βλέπουμε την κατανομή των τάσεων να παρουσιάζεται αυξημένη στο επάνω ή κάτω

μέρος της κάθε οπής (Σχήμα 12, 13, 14, 15, 16).

Η μέγιστη τάση παρτηρείται στην Οπι1 3 και έχει τιμή 410.6 MPa. Επίσης, εύκολα γίνεται

αντιληπτό, οτι η κατάνομή της είναι ίδια με αυτήν που είδαμε στην αντίστοιχη περίπτωση

διακριτοποίησηςτης βελόνας στο μοντέλο κάμψης μιας βελόνας.

Στο Μοντέλο 3, που η βελόνα μεσα στο οστό διακριτοποιείται με γραμμικά εξαεδρικά στοιχεία

(C3D8) και το υπόλοιπο της με στοιχεία τύπου δοκού (Β32),το πεδίο τάσεων είναι ίδιο ακριβώς

όπως στο Μοντέλο 1. Η ομοιότητα αυτΊΙ αφορά, τόσο στον τρόπο που οι τάσεις διαχέονται στο

οστό, όσο και στο μέγεθος τους.

Ι Οπή 1

Ι Οπή 2

Οπή 3

Οπή 4

Σχήμα 12: Οι οπές από όπου διέρχονται οι βελόνες
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Τάσεις στο οστό - Οπή 1
Βελόνα με C3D8 (εξ' ολοκλήρου ή και με Β32)

Σχήμα 13: Κατανομή τάσεων στην ΟΠΙ11

Τάσεις στο οστό - Οπή 2
Βελόνα με C3D8 (εξ' ολοκλήρου ή και με Β32)

Σχήμα 14: Κατανομή τάσεων στην οπή 2
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Τάσεις;; στο οστό - Οπή 3 (max stress)

Βελόνα με C3D8 (εξ' ολοκλήρου ή και με Β32)

Σχήμα 15: Κατανομή τάσεων στην οπή 3, σημείο μέγιστης τάσης οστού

Τάσεις;; στο οστό - Οπή 4

Βελόνα με C3D8 (εξ' ολοκλήρου ή και με Β32)

Σχήμα 16: Κατανομή τάσεων στην οπή 4
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.:. Μοντελοποιηση βελόναc: με στοιχεία τύπου δοκού (Β32)

Στο Μοντέλο 2, οι βελόνες διακριτοποιούνται με στοιχεία τύπου δοκού δεύτερης τάξης και οι

οπές που είχαμε με τον προηγούμενο τρόπο διακριτοποίησης δεν υπάρχουν πλέον. Παρατηρούμε

ότι η κατανομή των τάσεων στα Σημεία 1, 2, 3 και 4, από όπου διέρχονται οι βελόνες (Σχήμα

17), είναι διαφορετική απ' ότι προηγουμένως, καθώς οι τάσεις που εμφανίζονται στο οστό είναι

σχεδόν τρείς φορές μικρότερες και έχουν πιο συμμετρική κατανομή (Σχήμα 18,19,20 και 21).

Η μέγιστη τάση παρτηρείται στο Σημείο 3 και έχει τιμή 132.7 MPa. Επίσης η κατάνομιl της

είναι ίδια με αυτήν που είδαμε στην αντίστοιχη περίπτωση διακριτοποίησης της βελόνας στο

μοντέλο κάμψης μιας βελόνας.

Σηu.είo 1

Σηιιείο 2

Σηιιείο 3

Σηιιείο 4

Σχήμα 17: Σημεία διέλευσης των βελονών
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5, Mises
(Avg: 100%)

Ι
+1.327e+02
+1.216e+02
+1.106e+02
+9.953e+01
+8.847e+01
+7.741e+Ol
+6.635e+01
+5.52ge+01
+4.424e+Ol
+3.318e+01
+2.212e+01
+1.106e+01
+9.955e-05

Τάσεις στο οστό - Σημείο 1
Βελόνα με Β32

Σχήμα 18: Κατανομή τάσεων στο οστό στο σημείο 1

Τάσεις στο οστό - Σημείο 2
Βελόνα με Β32

Σχήμα 19: Κατανομή τάσεων στο οστό στο σημείο 2
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Τάσεις στο οστό - Σημείο 3 (max stress)
Βελόνα με Β32

Σχήμα 20: Κατανομή τάσεων στο οστό στο σημείο 3, σημείο μέγιστης τάσης οστού

Τάσεις στο οστό - Σημείο 4
Βελόνα με Β32

Σχήμα 21: Κατανομή τάσεων στο οστό στο σημείο 4
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6.3.3 Τάσεις στις βελόνες Κίrschner

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις τάσεις που εμφανίζονται στις βελόνες ανάλογα με τον

τρόπο διακριτοποίησης των βελονών.

•:. Διακριτοποίηση βελόναc με εt.αεδρικά στοιχεια (C3D8)

Στο Μοντέλο 1 (βελόνες με C3D8) στο Σχήμα 22, φαίνεται η κατανομή των τάσεων στις

βελόνες Kirschner για αξονΙΚ11 φόρτιση ίση με 500 Ν. Παρατηρούμε την μεγάλη συγκέντρωση

τάσης στις βελόνες στα σημεία που αυτές κάμπτονται. Η μέγιστη τιμή τάσης εμφανίζεται στη

βελόνα 3 (Σχήμα 22 και 23) και έχει τιμή 1752 MPa, ενώ αυξημένη καταπόνηση δέχονται και οι

υπόλοιπες βελόνες.

Επίσης, στο Μοντέλο 3 (βελόνες με C3D8 και Β32) παρατηρούμε την ανάπτυξη τάσεων σχεδόν

ίσων σε μέγεθος με την περίπτωση του Μοντέλου 1, γεγονος που σε συνδυασμό με τις επίσης

ίδιες τάσεις που αναπτύσσονται στο οστό, μας επιβεβαιώνει την ισοδύναμη συμπεριφορά των

δύο μοντέλων .

•:. Διακριτοποίηση βελόναc με στοιχεία τύπου δοκού (Β32)

Στο Μοντέλο 2 (βελόνες με Β32) στο Σχήμα 24, φαίνεται η κατανομή των τάσεων στις βελόνες

Kirschner για αξονική φόρτιση ίση με 500 Ν. Παρατηρούμε την μεγάλη συγκέντρωση τάσης

στις βελόνες στα σημεία που αυτές κάμπτονται. Η μέγιστη τιμΙ1 τάσης εμφανίζεται ξανά στη

βελόνα 3 (Σχήμα 25) και έχει τιμή 1678 MPa, ενώ αυξημένη καταπόνηση δέχονται και οι

υπόλοιπες βελόνες.
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Βελόνα με C3D8 (εξ'

ολοκλήρου ή και με Β32)

Σχήμα 22: Κατανομή τάσεων στις βελόνες Κirschner για αξονική φόρτιση ίση με 500 Ν.

Φαίνεται η φορά της αξονικι1ς φόρτισης και το σημείο μέγιστης τάσης

ι

Τάσεις στη βελόνα

Βελόνα με C3D8 (εξ'

ολοκλήρου ή και με Β32)

Σχήμα 23: Παραμορφωμένη κατάσταση βελονών KiIschner για αξονική φόρτιση 500 Ν.

Φαίνεται η φορά της αξονικής φόρτισης και η μέγιστη τάση
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Σχήμα 24: Κατανομή τάσεων στις βελόνες Κirschner για αξονική φόρτιση ίση με 500
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Μέγιστη τάση

στη βελόνα:

1678 MPa
Τάσεις στη βελόνα

Βελόνα με Β32

Σχήμα 25: Παραμορφωμένη κατάσταση βελονών Kirschner για αξονική φόρτιση 500 Ν.

Φαίνεται η φορά της αξονικής φόρτισης και η μέγιστη τάση
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6.4 Εμφάνιση κλίσης στο άνω μέρος του οστού

Αφορά κυρίως την περίπτωση που η βελόνα διακριτοποιείται με στοιχεία τύπου δοκού (Β32).

Ουσιαστικά, πρόκειται για την εμφάνιση μιας μικρής κλίσης του άνω μέρους του οστού σε

σχέση με την απαραμόρφωτη του κατάσταση, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στο Σχήμα 26.

Οφείλεται στον κινηματικό περιορισμό που επιβάλαμε για το μέρος της βελόνας που βρίσκεται

μέσα στο οστό. Όπως, είδαμε στην περιγραφή του συγκεκριμένου μοντέλου (Παράγραφος

5.3.2), η χρήση της εντολής *MPC (SLIDER) αναγκάζει τους κόμβους της βελόνας μέσα στο

οστό να κινούνται στην ευθεία των κόμβων του οστού χωρίς τριβή (sliding). Έτσι το οστό

μπορεί να μετακινηθεί ευκολότερα γλιστρώντας πάνω στις βελόνες.

Το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζεται στις περιπτώσεις που μέρος ή όλη η βε) όνα

διακριτοποιείται με εξαεδρικά στοιχεία ακόμα και όταν μειώσουμε τον συντελεστή τριβής,

μεταξύ οστού - βελόνας, κοντά στο μηδέν.

Εμφάνιση κλίσης στο οστό

Βελόνα με Β32

Σχήμα 26: Παραμορφωμένη κατάσταση άνω μερος οστού. Εμφανής η κλίση του οστού σε

σχέση με την απαραμόρφωτη κατάσταση (διάφανο γκρι)
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6.5 Συμπεράσματα - Σύνοψη

Συνοπτικά παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από τα μοντέλα κάμψης μιας βελόνας του

πλαισίου IlίΖarον, για την επίδραση του τρόπου διακριτοποίησης της βελόνας σε διάφορες

παραμέτρους του συστήματος. Συγκεκριμένα η αλλαγΙ1 του τρόπου διακριτοποίησης της

βελόνας:

1.. Δεν προκαλεί ουσιαστική διαφορά στην αξονική ακαμψία του συσΤ11ματος. Η ακρίβεια

του διαγράμματος αξονικής δύναμης - μετατόmσης είναι πολύ καλι1.

2. Δεν επιδρά σημαντικά στις υπολογιζόμενες τάσεις στις βελόνες. Οι τάσεις διαφέρουν

ελάχιστα.

3. Επιδρά στις υπολογιζόμενες τάσεις στα οστά. Οι υπολογίζόμενες τάσεις στα οστά, των

περιπτώσεων που οι βελόνα διακριτοποιείται με εξαεδρικά στοιχεία, σε σχέση με αυτή

που η βελόνα διακριτοποιείται μόνο με στοιχεία τύπου δοκού, είναι σχεδόν 3 φορές

μεγαλύτερες.

4. Επιδρά στην εμφάνιση κλίσης του άνω μέρος του οστού. Οι περιπτώσεις με τα εξαεδρικά

στοιχεία στις βελόνες δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο αυτό.

5. Προκαλεί σημαντική αύξηση του υπολογιστικού κόστους. Όπως είδαμε στην Παράγραφο

5.4, ο απαιτούμενος χρόνος CPU (CPU time) στην περίπτωση βελόνας με εξαεδρικά

στοιχεία είναι σημαντικά μεγαλύτερος, σε σχέση με την περίπτωση που η

διακριτοποίηση γίνεται μόνο με στοιχεία τύπου δοκού.
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