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1. WSTĘP 
 
 Badania numeryczne często wykorzystują modele uproszczone elementów kostnych 
z pominięciem niejednorodnej budowy tkanki [1]. Prezentowane badania miały na celu ocenę 
skutków pominięcia niejednorodności struktury tkanki kostnej przy wspomaganej 
komputerowo analizie wytrzymałości elementów anatomicznych. Przedmiotem 
zainteresowania była w szczególności niejednorodność tkanki gąbczastej części dalszej kości 
ramiennej. 
 
 
2 METODYKA BADAŃ 
 
 Model części dalszej kości ramiennej opracowano na podstawie danych uzyskanych 
z tomografii rentgenowskiej (CT) preparatu pozyskanego ze zwłok. Do przetworzenia 
obrazów tomograficznych użyto oprogramowania Mimics (Materialise, Belgia).  
Tkankę kostną traktowano jako materiał liniowo sprężysty, przy czym rozważono dwa 
warianty modeli: 
-  niejednorodny, anizotropowy, 
-  jednorodny, izotropowy. 
Dla modelu niejednorodnego właściwości materiałowe przyjęto na podstawie zależności 
(wzorowanych na badaniach Rho i wsp. [2]) pomiędzy gęstością radiologiczną (wyrażoną w 
skali Hounsfielda) a gęstością: 

ƍ=0,624 HU +538 [kgm-3],                                                     (1) 
oraz pomiędzy gęstością a modułem sprężystości: 
  Ex=2,5 ƍ-201 [MPa], 
  Ey=2,22 ƍ-169 [MPa],   (2) 
  Ez=4,25 ƍ-270 [MPa],                                               
gdzie kierunek z jest zgodny z osią długą kości ramiennej, a osie x i y leżą w płaszczyźnie 
przekroju poprzecznego tejże kości. Niejednorodność kości została odtworzona przez 
zastosowanie 10 zestawów właściwości wytrzymałościowych, przypisanych poszczególnym 
elementom skończonym. W drugim modelu numerycznym tkankę kostną traktowano jako 
materiał jednorodny z uśrednionymi właściwościami materiałowymi kości (moduł Younga 
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30 MPa) [3]. Wartość modułu sprężystości dla modelu jednorodnego dobrano w ten sposób, 
aby przemieszczenia proksymalnego końca modelu w obu przypadkach były jednakowe.  
Współczynnik Poissona wynosił 0,3 zarówno w modelu jednorodnym jak i niejednorodnym. 
Obliczenia z wykorzystaniem metody elementów skończonych (z użyciem systemu ANSYS, 
Ansys, Inc., USA) przeprowadzono dla obciążeń siłą ściskającą 200N działającą wzdłuż osi 
długiej kości ramiennej. 

 
 

3.WYNIKI 
 

        
Rys.1 Rozkład odkształceń zredukowanych w modelu kości:  

a) materiał niejednorodny, b) materiał jednorodny. 
 
 
4. DYSKUSJA I WNIOSKI 
 

 Wartości odkształcenia w modelu niejednorodnym są zasadniczo wyższe niż w modelu 
jednorodnym. 

 Odkształcenia w modelu niejednorodnym są skorelowane ze strukturą tkanki kostnej, 
podczas gdy w wariancie jednorodnym odzwierciedlają przede wszystkim strukturę 
geometryczną modelu. 

 Odkształcenia w modelu niejednorodnym są większe w obszarze nadkłykcia bocznego. 
Obserwacje te dobrze korelują z wnioskami z badań in vitro przeprowadzanymi na 
modelu rzeczywistym kości ramiennej, które wykazały występowanie najmniejszej 
grubość warstwy kostnej w tym rejonie [4]. 

 Koncentracja odkształceń w dole wyrostka łokciowego odzwierciedla dominujący 
wpływ struktury geometrycznej w modelu jednorodnym. 
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