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 چکیده

توجه بدن انسان، همواره مورد یهااندام نیرتر یپذبیحال آس نیو در ع نیتر یاتیاز ح یکیبافت مغز به عنوان 
 یعضو در کنار هندسه نیا یسازنده یماده یذات یهایدگیچیبوده است. پ کیومکانیب یمتخصصان حوزه

 نی. در اسازدیم ریناپذبه آن اجتناب ربوطم یهایسازهیکننده را در شبساده اتیآن، استفاده از فرض یدهیچیپ
 یبا توجه به تئور Neo-Hookean یاز مدل ساختار یریگمغز و بهره یواقع یهندسه یسازپژوهش با مدل

. شودیبافت نرم ارائه م نیمتفاوت از ا یطول اسیدو مق یبر رو یاسیچندمق لیتحل کیبزرگ،  یهارشکلییتغ
 ازیدقت موردن انیتوازن م کی یبرقرار ازمندیها نکه در آن شودیاطلق م ییاهبه روش یاسیچندمق یهالیتحل
 یکنندهنیمأت ،درشت اس  یمقحل تک یصورت که از طرفنی. بدمیهست یمحاسبات یهانهیحجم هز  ینهیشیو ب

نی. از اددهیم شیرا به شدت افزا یمحاسبات یهانهیهز  ،زیر  اس  یمقحل تک یدقت مدنظر ما نبوده و از طرف
موردنظر محدود  یاز مسئله یمحاسبات را صرفاا به قسمت یدقت باال  توانیمتفاوت م یهااسیمق بیرو با ترک

مغز تحت  یکروما اسیابتدا مدل مق یمراتبسلسله ی  اسیروش چندمق کیبردن از با بهره زیپژوهش ن نیکرد. در ا
نییپا اسیبه مق نقاط نیتر یدر بحران یرمکانییغت یرامترهاسپس با انتقال پا ،شده لیتحل یاضربه یاثر بارگذار

 یسازهیآن انجام شده است. در روند شب یشدهفیتعر  RVEو  کرویم اسیمق یبر رو گرید  یلیتر، مجدداا تحل
 ازمندیآوردن مجهوالت مسئله استفاده شده است که ندستبه یمحدود برا یاز روش اجزا پژوهش حاضر

مغز و  یبا آناتوم ییآشنا کهییجاباشد. از آنیتر به نام المان مکوچک ییبه اجزا یاصل یههندس یبندمیتقس
 یداده شده است که نحوه حینامه توضانیپا نیاز ا یدر بخش د،ینمایم یدرون آن ضرور یزساختارهایر 

کسون نیو ارتباط ب یریقرارگ کسون طیها و محآ  یبلند یهاانهیعنوان پاها به اطراف آن به چه صورت است. آ
ه و کرد فایا کرویم اسیرا در مق یکشش یاند که نقش باربرها(  واقع شده)نورون یعصب یهاسلول یدر انتها

 ینهیشی. چرا که در پباشدیداده در آن مکرنش رخ زانیبه م یابیدست یموردنظر برا یهالیتحل ییمقصد نها
کسون طول رییپژوهش، تغ  یندهای. تمام فرآشودیوارده به مغز شناخته م بیآس نجشس یبرا یاریمعها به عنوان آ

، Abaqus یافزارهانرم یهاتیبه کمک قابل نیچنو هم Matlabشده به زبان یسینو کد برنامه کیدر قالب  باال
Mimics  وTecplot کسون یرشکلییتغ ریمقاد  یسهیبا مقا زین انیو اجرا گشته است. در پا یابیقابل دست ها آ

 ست.ا دهیبه انجام رس یینها یریگجهیو نت رفتهیها صورت پذافتهی یبحث بر رو ،یفن اتیمشابه در ادب ریقاد با م

های های بزرگ، آسیبسازی چندمقیاسی، تغییرشکلروش اجزای محدود، شبیه های کلیدی:واژه
 .سیتههایپراالستیمغزی، 
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 به مربوط مسائل در مهندسی دانش کارگیریبه اهمیت 1بیومکانیک علم چون نوپایی علوم پیدایش با
 که وزه،ح این متخصصان برای تنها نه را کار یزمینه موضوع این شد. مشخص پیش از بیش انسان سلمت

 2حاسباتیم مکانیک یشاخه دلیل همین به ساخت. فراهم دارند، را آن با مرتبط دانش که نیز مهندسانی برای
 مهندسان .دارد عهده بر را ایسازه هایتحلیل از وسیعی یگستره مهندسی، علوم میان مشترک ایشاخه عنوان به

 هاانسان ندگیز  کیفیت بهبود راستای در را خود دانش از استفاده توانایی که هستند هاییگروه از یکی عمران
 ای،سازه هایسیستم اجرای و طراحی تحلیل، دانش   از استفاده با تواندمی 3سازه مهندسی گرایش هستند. دارا
 هاسازه یررسب و لیتحل بدون هک واقعیت این دهد. گسترش نیز زیستی هایسازه یحیطه به را هاقابلیت این
 را هاسازه نخست نگاه در شاید کند.می دوچندان را آن اهمیت ،پرداخت یطراح یارهایمع کنترل به توانینم
 ددارن حضور جاهمه در همواره هاسازه که است این واقعیت اما کنیم، محدود مشخصی هایمکان و هاشکل به
 رشد ای شوندیم خلق آن در که یعناصر یبرا همواره عتیطب .[1] شوندنمی خاص یحیطه یک به محدود و
 .[3, 2] سازدیم فراهم یاسازه یساختار ابندییم توسعه و
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 در ،یستیز  علوم و عتیطب در موجود یدهیچیپ یساختارها تحلیل برای مهندسی دانش از استفاده بنابراین
 رونیا از آید.می حساب به ناپدیراجتناب امر یک ،ی آنناشناختهخصوصیات  بعضاا و  ذاتی هایچالش کنار
مرحله در ترشیب علم، از شاخه نیا در تمرکز و گرفته صورت کمتر نسبت به ساخت، و یطراح یحوزه به ورود

 با هاآن به ورود که بود خواهد گرید  یحوزه دو در درخشان یاندهیآ دبخشینو  امر نیا البته است. لیتحل ی
 یهاشرفتیبا پ .[4] داشت خواهد ییسزابه تیاهم یعیطب اتیح با علم از شاخه نیا تنگاتنگ ارتباط به توجه
دست  یساخته یهااز برخورد انسان با سازه یداشت که صدمات ناش دیام توانیم یکیومکانیب یهالیتحلآتی  

 .یابدگسترش  یترعیدر سطح وس در حوادث یجان تیخودش به حداقل رسانده شده و امن

 مسئله بیان 

 دیشا که شوندیم گرفته کار به یگوناگون مصالح هاآن یکاربر و نوع فراخور به هاسازه ساخت یبرا
 و اژهایآل مایهواپ یبدنه ساخت در و بتن و فوالد عمران، یمهندس یساختمان یهاسازه در هاآن ن  یپرکاربردتر 

 دیبا گوناگون مصالح با شدهساخته یهاسازه که داشت خواهد نظر در سازه مهندس کی باشند. هاتیکامپوز 
 حال نیع در و بوده دست نیا از یموارد و برف لرزه،نیزم باد، سازه، وزن همچون وارده یبارها تحمل به قادر

 در که است یبحث زین 2یخستگ کنترل و 1ییایپا باشند. نداشته مجاز یهاتیمحدود  از شتریب یهاتغییرشکل
 مورد 3یاچرخه یبارها زین و ادیز  یهاتنش ریتاث تحت یهاسازه ریسا ای و هایکشت ماها،یهواپ ها،پل یطراح
 .[1] در یگیم قرار توجه

 رد،یگیم قرار توجه مورد اریبس امروزه هاآن بر وارد یبارها و یادیبن مصالح که یگرید  مهم یهاسازه
 وارد یروهاین راتیاثت مطالعه یعلم نیقوان عنوان به که کیومکانیب یکل طور به هستند. یکیومکانیب یساختارها

حوزه در زنده یهاستمیس کیمکانک در  جهت در یتلش واقع در ،[5] شودیم شناخته یکیولوژ یب یهاسازه بر
 یهاتیکامپوز  ،4نرم بافت و استخوان چوب، مثل یستیز  یهابافت از یاریس. بستهاآن یاسازه عملکرد ی

 خواص از برگرفته مواد از دسته نیا یکیمکان خاص یهایژگیو  هستند. 6یمراتبسلسله ساختار با 5افیال به مسلح
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 بدن و اهانیگ یسازنده عنصر نیتر مهم مواد از دسته نیا است. ریزنج نیا از مرحله هر ی  عملکرد و یساختار
 رساندن یاری هاآن هایعملکرد نیتر یاصل و نیتر یادیبن از یکی دارند. یمتفاوت یکاربردها که هستند جانوران

 باشند، هاونی یکنندهرهیذخ استخوان مثل توانندیم یستیز  مواد ،نیا بر علوه است. بدن از کردن محافظت و
 و باشند داشته یکنندگهیتجز  کاربرد هامیآنز  مثل کنند، عمل ییایمیش یسدها عنوان به یسلول یغشاها همانند

 باشند. داشته را یجنبش به ییایمیش یانرژ مبدل نقش هاچهیماه همانند ای

 به انو تیم بد،اییم یاژهیو  تیاهم یبررس مورد یسازه به توجه که کیومکانیب یهابخش جمله از
یم شناخته یاستخوان صدمات و استخوان کیومکانیب عنوان تحت عموماا  که 1سخت یهابافت کیومکانیب

 یهااندام یکیانمک یطراح شده،ادی موارد بر علوه .[6] نمود اشاره منر  یهابافت کیومکانیب زین و شود
 ی  عیطب یسازه از مناسب کدر  و ناختش که ردیگیم قرار حوزه نیا ی  بررستحت موارد یزمره در زین یمصنوع

 یامر حاکم، ک  یولوژ یز یف طیشرا با متناسب ینوعمص یسازه ساخت و یطراح و زنده موجود ساختار در هیاول
 .[7] رسدیم نظر به ریناپذاجتناب

با توجه به عملکردهای بسیار حیاتی، نیازمند  3و قلب 2های حیاتی بدن انسان، دو اندام مغزدر میان سامانه
از حوادثی  یناش یاز خسارات جان یریگشیضرورت پتری هستند. های دقیقتر و به تبع  آن بررسیتوجه ویژه

 لیقب نیحاصل از ا جینتا قیدق لیو تحل یبررس تیاهم، متأثر از انفجار یامدهایپ ایضربات وارده و چون هم
برخورد  قیاز طر  ندنتوایم نیچنهم هایگروه از بارگذار نی. اکندیبدن مشخص م یرا بر اعضا هایبارگذار

 یکه در دستورالعمل بهساز یطور. بهوندش جادیها با بدن انسان اساختمان 5یارسازهیو غ 4یاسازه یاعضا
 جادیو ا یارسازهیغ یاجزا ی، خراب2-5-1( در بند 360 یشماره یهیموجود )نشر  یهانساختما یالرزه

 مقررات ملی ساختمان کمیوستیمبحث بچنین هم. [8] محتمل در نظر گرفته شده است کاملا  یخسارت جان
 ینسانا یروین یریپذبیحفظ جان و کاهش آس ،یمنیا شیکه با اهداف افزا باشدیم «رعاملیپدافند غ»با عنوان 
 ، تدوین شده استردیگیاز وقوع بحران و حادثه صورت م شیپ یرمسلحانهیاقدامات غ قیکه از طر  یدر حوادث
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راه  یهابا حفاظ هینقل لیبرخورد وسا یمطالعهدر راستای  ،یکاربرد قاتیمطالعات تحق یدر ادامهو نیز  ؛[9]
 .[10]رسد به نظر می یضرور نیوارد بر راننده و سرنش بیبه برآورد آس ازیها، نآن منیا یبه منظور طراح

 وارده یهاضربه جادیدر اثر ا شدهرفتهیپذ یارهایمع یپژوهش را مطالعه نیهدف از انجام ا توانیم تیدر نها
که از  یشناخت شیدر سوانح و حوادث دانست. با افزا یمنیا شیافزا یبرا ییراهکارها ینرم و ارائه یهابر بافت

 یهامدل ادجیا یبرا ریشده است، مس جادیا یانو انس یعیحوادث طب برابرنرم در  یهارفتار و سازوکار بافت
  .شودیهموار م زین ترنانهیبواقع جیو نتا تردهیچیپ

 روش حل مسئله 

 ،یطراح یطهیحاکم و در ح یکیز یف طیشرا کمهندس سازه در  تیمورد بحث، مسئول یفارغ از نوع سازه
 طیو شرا یبارگذار برد در براازه بتوانکه س یابه گونهبا ابعاد مناسب است  یاسازه یهااز المان یشیآرا ینیبشیپ

 ی  سازو مدل لیهمواره تحل راستا نیدر ا .[6] دیت نمامناسب مقاوم ییمورد انتظار در طول عمر خدمت با کارا
 یاز سازه یدر هر سطح یمدل نی. چناست ودهم مطرح بعامل مه کیبه عنوان  یکیز یف یمسئله نیا یاضیر 

به کار رفته باشد.  ح  مصال ی  کیدر رفتار مکان رگذاریتاث و مسائل یبارگذار ،یهندس طیشامل شرا دیبا یمورد بررس
است تحت  یاسازه ءجزیک  ایسازه  کیکه در واقع  یکیز یفی ئلهمس کیابتدا  ند،یآفر  کیی سازمدل هنگام

مدل  کیخاص، در قالب  یکیمکان ایو  یکیز یف نیتحت قوان سپس ود.شیدر نظر گرفته م ینیمع یاثر بارها
 اا که عموم ؛گرددیم یسازآلدهیمورد نظر است، ا یمسئله یهایژگیو عمدهی دهبردارنتر که درساده یاضیر 

 .انجامدیم 1ستمیحاکم بر س لیفرانسیمعادالت د  استخراج هب یکیاندر مسائل مک

 یهاسال یبرا ،3وستهیپ یهاطیمح کیمکان یدر حوزه یامصالح سازه یبرا 2ننظر گرفتن ساختار همگ در
 یبرا یمدآکار  یعدد یهاعرصه، روش نیها مطرح بوده است و همگام با ارفتار سازه فیتوص یبرا یمتماد

 یها، روش اجزاآن ن  یتر شدهاز شناخته یکیمسائل ارائه شده است که  نیحاکم بر ا یدهیچیحل معادالت پ
 یهاسازه ژهیو و به یمهندس یطراح و لیدر تحل یعیبه طور وس ریاخ یهاروش در دهه نی. اباشدیم 4دمحدو 

 یهادر سازه زیو ن ماهایو هواپ هایکشت ها،لیاتومب رینظ یکیبدنه و قطعات مکان ،یگوناگون اعم از ساختمان
                                                 
1
 Governing differential equations 

2 Homogeneous 
3 Continuum Mechanics 
4 Finite element method (FEM) 
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ارائه  یاوستهیپ یکردهایرو  نیاز چن یریگکه با بهره ییهامدل .[11] استرد استفاده قرار گرفته مو  یکیومکانیب
به  یماکروسکوپ یهادهیاز پد یقیدق فیتوص ساختار همگن، عموماا  فرض اند در صورت برقرار بودن  شده

 .باشندیروزمره اساس کار مهندسان م مسائل و در دهندیدست م

و  بوده کنندهفرض ساده کی از موارد صرفاا  یاریاست که فرض همگن بودن مصالح در بس یدر حال نیا
 رینظ 1دتر شبه خواص با ها در مواد  کبروز و گسترش تر  ایدر مواد و  یموضع یهاوجود نقص رینظ یدر موارد
و  یطول یهااسیمق متفاوت پژوهش حاضر که ساختار رینظ گرید  یموارد .باشدیبرقرار نم یفرض نیبتن، چن

باشد همراه می یادهیپد یبررسبا  ایو  قابل توجه است باالتر یهااسیمق ی  کیها در رفتار مکانآن یبه سزا ریثأت
 یاژهیو  تیاهم از (ها4ییمثل نابجا یساختار یهانقص ای ها3ککروتر یمثل م)ست ها2اسیزمقیر  که مختص  
 ییجو و بهره 5کیماکروسکوپ یطول اسیمق کیدر  صرفاا  یکیز یدر نظر گرفتن مدل ف لذا ؛باشندیبرخوردار م

نی. از ارسدیبه نظر نم نانهیبواقع چندان اس،یمق نیمدل در ا ریتفس یبرا وستهیپ یهاطیمح کیمکان نیاز قوان
استفاده  های حالت وسته،یپ یهاطیمح کیمکان و کیکلس کیز یاستفاده از ف یبه جا یموارد نیرو در چن

 .ردیگیم قرار مورد توجه زین 7یکوانتوم کیو مکان 6یمولکول کیاز مکان

 یو مولکول یاتم یهااسیشامل مق جامدات عمدتاا  کیکه در مکان اسیزمقیر  یسازهیاساس، شب نیبر ا
یبه کار گرفته م دهند،یم خود را از دست ییکارا وستهیپ یهاطیمح کیکه روابط مکان یاست، در مسائل

را در کل سازه  یسازمدل نوع نیاست که کاربرد ا یافراوان مسئله ی  محاسبات ینهیو هز  یدگیچی. اما پشود
آن  یجهیدر مدل وارد شده و در نت یاتم یدرجات آزاد یتمام ،یاتم یهایسازهیدر شب رایز  ؛کندیمحدود م

 یاز سازه یااست که در بخش عمده یحال در نی. اابدییم شیبه شدت افزا ستمیتعداد معادالت حاکم بر س
کمتر آن را با استفاده  ی  داشت و با تلش محاسبات ملحوظ چنانفرض همگن بودن را هم توانیم یتحت بررس

 مدل نمود. وستهیپ کیمکان یکردهایاز رو 

                                                 
1 Quasi-brittle 
2 Microscale 
3 Micro-crack 
4
 Dislocation 

5 Macroscopic 
6 Molecular Mechanics 

7 Quantum Mechanics 
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 هاروش نیمسئله ارائه شده است. ا نیرفت از ابرون یاست که برا یافتیره 1یاسیچندمق لیتحل یهاروش
 مدل   کی به نسبت شتریب یهستند، مسائل را با دقت زیدرشت و ر  هایاسیمق ی  سازاز مدل یبیکه در واقع ترک

 .کنندیحل م زیر  اسیدر مق یاسیمقبا مدل تک سهیکمتر در مقا اریبس یمحاسبات ینهیو البته هز  اسیمقبزرگ
 .دهدینشان م ایسازهحل مسائل را در  یاسیچندمق لیاز تحل کیشمات یانمونه( 1-1) ریتصو 

 

 [12] یادر حل مسائل سازه یاسیمقچند یکرداز رو یانمونه:  (1-1) ریتصو

 

 2همزمان یهاروش :[13]شوندیم یبنددر دو گروه طبقه عموماا  یاسیچندمق یکردهایرو  ،یفن اتیادب در
در  ریدرگ های متفاوت  و یا تئوری گوناگون یهااسیهمزمان، مق یهار روش. د3انتقال اطلعات یهاو روش

 یهااطلعات، که تحت عنوان روش انتقال یهاکه در روش یدر حال ؛شوندیم لیهمزمان و با هم تحل ،مدل

                                                 
1 Multiscale 
2 Concurrent 

3 Information-passing 
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 نیبه دست آمده از ا جیسپس نتا شودمیحل  اسیمق کیابتدا  شوند،یشناخته م زین 2یبیو ترت 1یمراتبسلسله
 .[14, 13] گرددیم منتقل (ترادرشتی زتریر ) یبعد اسیبه مق لیتحل

به  لزوماا طولی گوناگون،  یهااسیاز مق یادر گستره یمورد بررس یسازه لیبه تحل ازیتوجه داشت که ن دیبا
از  یاریدر بس چه. اگر ستیدر نظر گرفته شده ن یهااسیمتفاوت در مق یکیز یف یهایتئور یریکارگبه یمعنا

از  یریگلزوم بهره ضعی،مو  یهامصالح و بروز نقص یناهمگن رینظ یمسائل و جامدات کیمکان یهاحوزه
 یهااز موارد در سازه یاریاما در بس دینمایم جابیو درشت را ا زیر  یطول یهااسیمتفاوت در مق یهایتئور

و  گریکدیها بر اسیمق یهایژگیو  رات  یثأت یهدر مطالع یاسیچندمق لیتحل خاص   ازیبا توجه به ن یکیومکانیب
طیچنان روابط محهم یطول یهااسیاز مق یمحدود یتوان در گسترهیعضو، م کیولوژ یز یبر رفتار فچنین هم
 .[15] را معتبر شمرد وستهیپ یها

 یهااسیمق که شودیرا شامل م یطول یهااسیاز مق یعیوس فیط ک،یومکانیب یساختارها یبه طور کل
 تیو با توجه به اهم هستند فیط نیاز ا یبخش ،یعضو چند یهاستمیس زیبافت، عضو و ن ،ی، سلول3یسلولدرون

 یروهاین یجهینت ،یفن اتیادب در مطرح یها. با توجه به پژوهشرندیگیمورد توجه قرار م اریبس ،یساختار
و در مقابل اثر  گذاردیم ریثأت ترنییپا یهااسیباالتر همواره بر رفتار مق یهااسیدر مق یاعمال ک  یولوژ یز یف
 قابل مشاهده است یباالتر به خوب یهااسیمق ی  کیمکان یهادر پاسخ ترنییپا اسیدر مق یساختار یهایژگیو 
 یامر یکیومکانیب یهاسازه یو طراح لیتحل در یاسیچندمق یهایسازهیشب یسازادهیرو لزوم پنی. از ا[15, 5]

و لزوم به یساختار طول یبه بررس( 2-1) ریتصو است.  گرفته مورد توجه قرار اریبس ریاخ یهااست که در سال
 .پردازدیم عتیموجود در طب ی  کیومکانیب یساختارها در یاسیمقچند یسازهیشب یریکارگ

 

 [16] در تار عنکبوت یمراتبسلسله یاز ساختار طول کیشمات یینما(:  2-1) ریتصو
                                                 
1
 Hierarchical 

2 Sequential 
3 Intracellular 
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 کیمکانی مختلف در حوزه یطول یهااسیدر مق یکیولوژ یب یهاسازه یکیمکان یسازهیبه شب ندهیفزا توجه
ها زهسا نیا یاتیح از نقش یمصنوع ی  کیومکانیب یساختارها یها در طراحروش نیا یریکارگها و لزوم بهبافت

اشاره  یاستخوان یهابافت استخوان و یاسیچندمق یسازبه مدل توانیموارد م نیا ی. از جملهشودیم یناش
 اسیدر مق ژهیو و به ییبه تنها یطول اسیاستخوان در هر مق کیومکانیب یبررس ،یمتماد یهاسال یکرد. برا

انجام شده است که در  زین یاسازه کردیرو  با یمتعدد قاتیتحق نهیزم نیعضو مورد توجه بوده است و در ا
شکست و  یمحدود، نحوه یروش اجزا یریکارگو به 1شکست کیها با استفاده از اصول مکاناز آن یاریبس
 سهیمقا یدست آمده، با مشاهدات موجود پزشکه ب جینتا و قرار گرفته است یاستخوان مورد بررس یدگید بیآس

سخت،  یهابافت یساختار یهایژگیبا توجه به و  ر،یاخ یهاسال است که در یدر حال نی. ا[17] شده است
 .[18, 2] مورد توجه قرار گرفته است اریبس شکلیو اسفنج ییغشا یاستخوان یهابافت یاسیچندمق یهالیتحل

و  6یمفصل ، غضروف  5، پوست4یخون یهاها، رگ3باطها و ر  2نتاندو  رینظ یوندیپ یهابافت ها،چهیماه
کرده  جادیرا ا استخوان به چهیها اتصال ماه. تاندونشوندینرم شناخته م یهابه عنوان بافت یهمگ گرید  یاریبس

استخوان هستند که از حرکت  به ارتباط استخوان یلهیها وسباطر شوند؛یم یساختار استخوان تیو موجب تثب
رگان بدن است و از  نیتر عیپوست وس ؛شودیم حرکت ی  وستگیو موجب پ کندیم یریها جلوگآن نیب ی  نسب ا 

رگان از بافت  متریلیم 5تا  1با  یاهیال )از مفصل است  یسطح یمفصل غضروف ؛کندیم یدارنگه یداخل یهاا 
 یخون یهارگ انیدر پا ؛ وکندیم نهیرا کم کو تنش و اصطکا کرده مفصل پخش یرا رو روهایکه ن (همبند

رگان  اندشده لیو از بافت نرم تشک کنندیم فایرا ا ژنیانتقال خون و اکس یفهیوظ هستند که یاتیح یهااز ا 
[19]. 

ثر أبه شدت مت هاآن که رفتار [21, 20] هستند فایشده با المسلح یتیکامپوز  یهانرم در واقع سازه یهابافت
 با توجه به؛ که [19, 2] هاستساختار آن یدهندهلیتشک یاعضا یساختار دمانیچ و 7گیری، جهتاز تمرکز

و  بوده همواره مورد توجه یکیومکانیب یهاها در سازهآن یاتیو کاربرد ح یو گستردگ یساختار یهایژگیو 
                                                 
1 Fracture Mechanics 
2 Tendon 

3 Ligament 

4 Blood vessels 
5 Skin 
6 Articular cartilage 

7
 Orientation 
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و  یطراح. باشدیم ها مطرحآن یکیرفتار مکان کسودمند در در  یبه عنوان ابزار یاسیچندمق یسازهیامروزه شب
 ینیگز یو جا میترم در 2بافت یکاربرد مهندس ایو  1یکیقلب مکان یهاچهیدر  رینظ یمصنوع یهاساخت بافت

 لیتحل یهاروش یاز کاربردها ریهستند که در چند سال اخ یاز موارد یهمگ ده،ید بیآس یهابافت
گرایی دو خط فکری آنالیز چندمقیاسی و بهی همدر این پژوهش نیز ایده .[22] اندبهره جسته یاسیچندمق

گیرد و بدین منظور بررسی و شبیهمی های بیولوژیکی مورد توجه قرارکارگیری آن در تحلیل مکانیکی سازه
ای از این ی مغز به عنوان نمونههای بیومکانیکی به شکل عمومی و رفتار بافت پیچیدهسیستمسازی عملکرد 

ایی شماتیک از مغز از مقیاس نم( 3-1) ریتصو در  گیرد.های مختلف در دستور کار قرار میها در مقیاسسازه
 شود.تا مقیاس سلول مشاهده می عضو

 

 [23] سلول، بافت و عضو هایاسیمغز از مق ک  یشمات ینما (:3-1) ریتصو

 

 نامهساختار پایان 

ه توضیح که بفصل  نیشده است. پس از ا لیتشک ریبه شرح ز  حاضر از پنج فصل ینامهانیپای اصلی بدنه
قرار  یرسمورد بر  مغز بافت یآناتوم به اختصار دوم در فصل مسئله، اهداف و روند کلی پژوهش پرداخته شد،

، انواع فصل نیا یدر ادامه .باشدینرم م بافتی این و رفتار ساختار هایژگیو  یفیک فیکه شامل توص ردیگیم

                                                 
1
 Artificial heart valve 

2 Tissue engineering 
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ها در آن یریکارگموجود و به یهاروش رامونیپ یفن اتیبه مرور ادبهای مغزی بررسی شده و در نهایت آسیب
 .شودیپرداخته م بافت مغز ژهینرم به و  یهابافت یکیومکانیب یساختارها لیتحل

 ،[19, 6] شوندیم 1گبزر  یهاتغییرشکلمتحمل  یکیولوژ یز یف طیدر شرا نرم عموماا  یهاجا که بافتاز آن
رشکلییتغ و یرخطیغ یمحاسبات کیبه مکانمباحث مربوط  ،یلذا در فصل سوم، تحت عنوان ساختار محاسبات

. همگرددیم حیتشر  مسائل نیحل ا یمحدود برا یروش اجزا یریکارگبهی نحوهو  شودیم بیانبزرگ  یها
پرداخته  یکیومکانیب یهاسازه لیمعمول در تحل 2یبیو ترت یمراتبسلسله یاسیچندمق هایروش حیبه تشر  نیچن

یقرار م یمورد بررس یطول یهااسیمق از فیط کیدر  هالیتحل نیارتباط ب جادیا رامونیو نکات الزم پ شودیم
 .ردیگ

 ینهیدر زم یاسیچندمق یسازهیشب کردیرو  یریکارگاز به یکاربرد ینمونه کی یکنندهچهارم ارائه فصل
مونهن ،3لبی کامپیوتری به زبان متبرنامهیک است که در آن با استفاده از  یکیومکانیب یهاسازه یسازهیشب
مسئله  یبه بررس 4یادهیپد هایکردی. در رو گرددیارائه م ی واقعیبا هندسه مغزشده از بافت یسازهیشب یها

که در . حال آنشودیپرداخته م (ماکرو)بافت  اسیتنها در مق پاسخ   یکنندههیتوج یاضیتوابع ر  نییتع قیاز طر 
کسونو  (ماکرو)بافت  یهااسیمق یعنی ،یاساس یطول اسیمق دو مدنظر در این پژوهش ی  اسیچندمق کردیرو   5آ

کسون یاز روند برآمده از تارها یریگبهره که با (کرویم)  شوندیاند، ارائه مآمده به دست بافت مغزموجود در  آ
 .گردندیبه هم مرتبط م مراتبیسلسله یاسیچندمق یسازهیشب کیاصول  ه کمکو ب

 یارائه و ، بحث پیرامون نتایجیکار پژوهش نیحاصل از ا جینتا انیبه ب زین نامهانیپا نیا یانیفصل پا در
انتظار می پرداخته خواهد شد. نهیزم نیدر ا قاتیتحق یشده و ادامهمطرح یکردهایرو  بهبود یبرا شنهاداتیپ

اند، به صورت دیگر مرتبط گشتهی منطقی به یکادر این دو مقیاس که به گونهشده سازیی شبیهمجموعه رود
شده افزاری تهیهی نرمبستهچنین رفتار مکانیکی مغز باشد. همی کنندهتوصیف ،بعدی  چندمقیاسییک مدل سه

ی تحلیلهای تکمیلی در زمینهسازیتوسعه در انجام شبیه توان به عنوان ابزاری قابلدر این پژوهش را نیز می
 های بیومکانیکی با خصوصیات، دقت و شرایط متفاوت در نظر داشت.های چندمقیاسی  انواع سازه

                                                 
1
 Large deformations 

 
 نشدن در روند این پژوهش در پیوست )الف( توضیح داده شده است.علت استفادهروش چندمقیاسی  ترتیبی به2

3
 MATLAB 

4
 Phenomenological 

5
 Axon 



 

 

  : 2 فصل
 ی پژوهشپیشینه

 

 دیباچه 

 یکیمکان یهالیو تحل یاسیچندمق زیآنال یدو خط فکر ییگراشد، هم انیکه در فصل نخست بطور همان
شرح بخش، ابتدا به  نیلذا در ا ؛گرددیم دیکأ پژوهش بر آن ت نیاست که در ا یهدف ،یکیولوژ یب یهادهیدر پد

 یبررسچنین و هم ی،سازجهت مدل هاآنی تکامل ریروابط حاکم بر رفتار بافت نرم و س یخچهیاز تار  یمختصر
 طیشراسپس  .شودیم ختهپردا کیومکانیب یهاآن در سازه یکاربرد یهاو جنبه یاسیچندمق یهالیتحل یکل

 ینهیشیپ انیبا ب در پایان نیز .ردیگیقرار م یمورد بررس بافت مغز ژهیانواع بافت نرم، به و  یو آناتوم یکیز یف
کید بر بافتیکیولوژ یب یهاسازه یسازهیشب ینهیشده در زمانجام هایپژوهش  یهااسیدر مق مغز ، با تأ

مورد توجه  یاتمحاسب کیدر علم سازه و مکان نینو  یپژوهش کردیرو  کیدو تفکر به عنوان  نیا یمختلف، تلق
 .ردیگمیقرار 

 پژوهش یپیشینهاهمیت  

یکی  است که یجسم هایتیو معلول یناتوان ،مهم مرگ اریاز عوامل بس یکیاز ضربه  یصدمات سر ناش
 یهاشده توسط سازماناعلم یهاطبق گزارش د.باشیم یاو حوادث جاده تصادفاتترین دالیل آن از مهم

معرفی  کایسال در آمر  34تا  1افراد  نیدر ب ریمرگ و م یث عبور و مرور عامل اصلدحوا 1998در سال  ،یجهان
 مرگ به منجر یحادثه 45000، 1995که در سال  دهدیاروپا نشان می هیبه آمارهای اتحاد  ینگاه. [24]گردید 
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 یهانهیهز ، دهشارائه یثبت شده است. در آمارها دیشد یهاتیمنجر به مصدوم یحادثه ونیلیم میو ن کیو 
 .[25]است  برآورد شده وروی میلیارد 160از  شیب یمبلغ 1999در سال  هابینوع آس نیاز ا یناش

شود که باعث تهدید زندگی انسان هایی اساسی میهای وارد به سر موجب مصدومیتکه آسیب جاییاز آن
 ،1کایمر آ یمتحده االتیدر ا گردد، بررسی آن به عنوان عضوی مهم از بدن همواره مورد توجه بوده است.می

مورد  51600تعداد  نیکه از ا دیثبت گرد  1990سال  در( 2TBI) از ضربه یمغزی ناش هایبیمورد آس ونیلیم 2
سهیک ،یمنیکمربند ا ، از جملهاز صدمه یریجلوگ یابزارها یریکارگ. به[26] است دهیگرد منجر مرگ افراد  به
ر سالاعداد و ارقام د نیرا در کاهش ا یتوجه قابل ریتأث یکیتراف نیقوان قیدق ی، و اجرایمنیا کله و هوا ی
دست آمده ه در انگلستان ب 1997در سال  شدهانجام یهایکه از بررس یجیدر نتا اما ؛است داشته گذشته یها

سر  یواردشده بر رو یهابیدرصد از آس 40 چنان در حدودکه هم باشدیموضوع م نیا یدهندهنشان ،است
 یهانهیهز  ،از ضربه در تصادفات یناش یمغز یهابیآس جهی. در نت[27] دهدیرخ م یاانسان در حوادث جاده

 هاتیمصدوماین قبیل از  یریجلوگ به منظور .[30-28] دینمایم لیرا به جوامع تحم ییباال  اریبسجانی و مالی 
 سر انسان یبه بر رووارده توسط ضر ساز و کار صدمات کو در  یبررس و صدمات، هانهیهز  کاهش جهیو در نت

 .باشدیسر م یهابیآس کیومکانیب ینهیو اساس مطالعات در زم هیپا ،یمغز یهابیآس چگونگی ایجادو 

 یهارو یو در نظر گرفتن ن مغزبافت  یکیو با داشتن خواص مکان یوتریکامپ یهایسازگسترش مدل با
 شده در تصادفاتوارد یهابیرا در جهت کاهش آس یدیمف جیتوان نتایموجود م یمرز طیو شرا شدهوارد

های از عوامل موثر در ایجاد آسیب .ترین آسیب انجام دادرای نیل به کمها را بیو طراح ای به دست آوردجاده
چرخش  از یوارده ناش یو برش یششک یها، تجاوز از شتاب مجاز، تنشجمجمه شکستتوان به بافت مغز می

شود باعث یم جادیمغز و جمجمه ا نیکه ب ییهایی. جابجااشاره کرد از حد شیب داخلی فشارهایچنین و هم
کسوندیدن سلولو آسیب یبرش یهاوجود آمدن تنشه ب ای از این نوع . نمونهشودیم هاهای عصبی نظیر آ

 رییاز تغ یناش معموالا  یمغز یهابیآسدر نهایت باید اشاره کرد که  کنید.( مشاهده می1-2) ریتصو آسیب را در 
 یهجینت ای، و میمستقریغ یروینیک  ایبه سر  میمستق یضربه یجهینتعموماا  که است حرکت یدر اندازه

 .[33-31] باشدیم بدن یاعضا یهیسر و بق نیب و شتاب اختلف سرعت

                                                 
1
 The United States of America 

2
 Traumatic Brain Injury 
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 [34]شود ها می(: حرکات نسبی بافت سفید و خاکستری مغز که باعث آسیب آکسون1-2) ریتصو
 

 ساختار کلی 

 گیریهای چشمیشرفتبافت نرم صورت گرفته که با پ سازییهشب یبرا یادیز  یهاتلش یراخ یهادر دهه
بخشد که پیش ای میها رفتارهای مکانیکی ویژههای نرم به آنساختار عمومی بافت. [35, 6] همراه بوده است

. خاص باید به آن پرداخته شود یها و در نظر گرفتن یک سازهسازی این بافتاز مرور ادبیات فنی در باب مدل
گیری کرده و تحت تأثیر بارگذاری جهات ویژه و بعضاا یکسان جهتها که در حضور الیاف در ساختار این بافت

از دید  .[19, 6]گردد های نرم میدر بافت 1گردناهمسانباعث بروز عملکرد  ،شونددلخواه کشیده می
به شمار می 2مصالحی غیرهمگن ،هادر آنها به دلیل ساختار و ترکیبات موجود میکروسکوپیک نیز این بافت

کند و مقاومت غیرخطی نمود پیدا می 3شدگیهای نرم عموماا به صورت یک سختپاسخ کششی بافت روند.
 آن وابسته به نرخ کرنش است. کششی  

شده، ی گرفتهها، سن  نمونههای نرم به شدت متأثر از محل قرارگیری آنهای مکانیکی بافتویژگی
ها و پارامترهای مصالح باشد. ویژگیو نیز نرخ کرنش می pHپارامترهای محیطی فیزیکی و شیمیایی نظیر دما، 

                                                 
1
 Anisotropic 

2
 Inhomogeneous 

3
 Stiffening 
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و نیز محیط  1های در محیط زندههای آزمایشگاهی بستگی مستقیم دارد که از آزمایشنیز به کیفیت داده
کردن مقادیر مطلق برای د. بنابراین ارائهآین)با هدف بازسازی شرایط بارگذاری واقعی( به دست می 2مصنوعی

و کرنش  نظیر آن در یک بافت خاص، اگر ناممکن نباشد، آسان نخواهد  3مواردی نظیر مقاومت کششی نهایی
 .[19]بود 

 [37, 36, 20]دهند از خود نشان می 4ها گاهی نیز رفتار ویسکواالستیکاین بافتدر آخر باید اضافه نمود  
چنان در بسیاری ست که هما این در حالیکنند. بیشتر بروز می 6و وادادگی 5چون خزشهایی همکه در پدیده
چنین با . هم[19, 6] در نظر گرفت 7ها را با تقریب بسیار مناسبی هایپراالستیکتوان رفتار این بافتاز موارد می

نیز از خود نشان  9ناپذیرو تقریباا تراکم 8ناپذیرهای نرم، عموماا رفتاری تراکمهای ساختاری بافتتوجه به ویژگی
 .های محاسباتی خاصی مد نظر قرار گیرده کمک روشاید بکه این خصوصیت ب [39, 38, 19, 6]دهند می

 بافت مغز 

ا مغز انسان ب ده هستند.یچیپ بسیار یبا ساختار داخل ییهابافت یرندهیدربرگ ی بدن انسانزنده یهاارگان
 یعصب یرشته هالومتر یکو  10ناپسیون سیلیتر  100 ، حداقل)نورون( یسلول عصب اردیلیصد مکیاز  شیب داشتن  
از ساز و کار  یبهتر کدر یابی به برای دست .[40] شودین ساختار در جهان شناخته میتر دهیچیعنوان پهاغلب ب

منظور در  نیبه هم ؛رسید انسان مختلف سر یهااز قسمت یحیشناخت صحبه ابتدا  ستیبایسر انسان م بیآس
سازی حاضر الزم به ذکر است که شبیه .شودپرداخته میجمجمه و مغز انسان  یآناتوم یقسمت به بررس نیا

های و توضیحات مربوط به سایر بخش داردهای نرم درون جمجمه )مغز و قسمتی از نخاع( به بافت اختصاص
 آشنایی با جایگاه بافت مغز ارائه شده است.جهت تکمیل و سر انسان به

                                                 
1
 In vivo 

2
 In vitro 

3
 Ultimate tensile strength 

4
 Viscoelastic 

5
 Creep 

6
 Relaxation 

7
 Hyperelastic 

8
 Incompressible 

9
 Nearly-Incompressible 

10
 Synapse 
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 انسانمغز سر و آناتومی     

( و سیستم 1CNSتوان سیستم عصبی بدن انسان را به دو بخش سیستم عصبی مرکزی )در یک نگاه کلی می
های سیستم عصبی مرکزی بوده که در کنار ( تقسیم نمود. مغز انسان یکی از زیربخش2PNSعصبی محیطی )

 [41] را بر عهده دارد یورود افتیحرکت مناسب در پاسخ به در  یپردازش اطلعات و محاسبهی هنخاع وظیف
 .باشدو با عملگرهای حسی و حرکات ارادی  بدن مرتبط می

 آناتومی جمجمه 

 منظم قالب کیمانند  یاستخوان یشبکه نی. اباشدیدر بدن انسان م یاستخوان ستمیس نیتر دهیچیجمجمه پ
 7تا  4 نیبی پوشش استخوان نیها را پوشانده است. ضخامت اچشم، گوش و دندان نیچندور بافت مغز و هم

انسان به همراه  سر یبرش جانب( 2-2) ریتصو  . درباشدیم ریمختلف متغ یاز قسمتها تمحافظ یبرا متریلیم
 .مختلف نشان داده شده است یهاقسمت

 

 [42](: برش جانبی جمجمه و مغز 2-2) ریتصو

                                                 
1
 Central Nervous System 

2
 Peripheral Nervous System 
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چهاستخوان و 1یالم یهاشده است که با استخوان لیاستخوان پهن و نامنظم تشک 22جمجمه از مجموع 
بندی جمجمه داده و استخوانها سر و صورت را شکل استخوان نی. ادنباشیعدد م 29 یانیدرون گوش م یها

 :[43] کننددو بخش کلی تقسیم می را به

 ،5یزنی، پرو 4یا، پروانه3یسرپس ،2یشانیعدد استخوان پ 8سر از  یکاسهی سر: های کاسهاستخوان -
یم یلرا تشک یاجمجمه یها، حفرهاستخوان این شده است. یلتشک (7ی )آهیانهو جانب 6یجگاهیگ

 مغز است.قرارگیری  یگاهکه جا دهند

 ،10ینیب ،9یی، فک باال 8یاگونه عدد استخوان نامنظم 14صورت از  یبنداستخوان های صورت:استخوان -
 یهااستخوان تعداد شده است. یلتشک 15یینیو فک پا 14یینیپا شاخک ،13یکام ،12یایغهت ،11یاشک

 یلو دهان را تشک ینیچشم، ب یهاحفره هااستخوان این زوج هستند. یهفرد و بق یینیو فک پا یایغهت
 .دهندیم

 16یبه ندرت مفصل غضروفو  گرددیچند استخوان مجاور خود مفصل م ای کیاستخوان با  کیدر جمجمه 
طور های حسی، مدخل سیستم گوارشی و همینندامحفاظت از مغز، ا لیجمجمه به دل .شودیم دهید  آندر 

 های مختلف آن را به تصویر درآورده است.( استخوان3-2) ریتصو باشد. سیستم تنفسی دارای اهمیتی ویژه می

                                                 
1
 Hyoid bone 

2
 Frontal bone 

3
 Occipital bone 

4
 Sphenoid bone 

5
 Ethmoid bone 

6
 Temporal bones 

7
 Parietal bone 

8
 Zygomatic bone 

9
 Maxilla bone 

10
 Nasal bone 

11
 Lacrimal bone 

12
 Vomer bone 

13
 Palatine bone 

14
 Inferior nasal concha 

15
 Mandible bone 

16
 Cartilaginous joint 
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 [43]بندی جمجمه (: استخوان3-2) ریتصو

 

 آناتومی مغز 

 یاما بافت باشدیم گریمهم د  عملکردها گوناگون و ده یهاتفکر، حس، کبدن، ادرا یاتیمغز مرکز اعمال ح
طور )و همین محافظت از مغز برخوردار است. ایژهیو  تیآن از اهماز که محافظت  بوده ریپذبیآس نرم و

نمودن مغز  جدا امگانشعملکرد  نیمهمتر . گیردصورت می (1شامگان )مننژبه نام غشایی ای توسط الیه نخاع(
در زیر شامگان  .باشدیمدیگر های راست و چپ از یککرهچنین نیمو همها اطراف آن یهانخاع از استخوانو 

رنگ و حاوی مواد مغذی برای مغز است و به جریان دارد که بی 2نخاعی-رنگ به نام مایع مغزیمایعی بی
 .[42] نمایدبودن، از مغز در برابر ضربات مکانیکی محافظت میعلت سیال

                                                 
1
 Meninges 

2
 Cerebrospinal fluid 
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( مشاهده 4-2) ریتصو که در  کنندی کلی تقسیم میبافت مغز را از لحاظ ساختاری و عملکردی به پنج دسته
 :[42]شود می

مغز قرار  گرید  یهابخش یبر رو بخش مغز است که به طور کامل نیو باالتر  نیتر بزرگ مخ:  1مخ -
شده  لیجداگانه تشک یکرهمیکند. مخ از دو نیرا اشغال م یاجمجمه یحفره یعمده بخش و دارد

 یها2ناحیهاز  هاکرهمیاز ن کی. هر شوندیم دهیچپ نامسمت سمت راست و  یهاکرهمین است که
 .باشندیم یمتفاوت یعملکردها یدارا که شده است لیتشک یاجداگانه

حدود هشتم وزن مغز )کیباشد که در بزرگساالن یم 4نیپس بخش مغز   نیتر بزرگ مخچه:  3مخچه -
النخاع قرار و بصل یپشت پل مغز ،یپشت یاجمجمه یدر درون حفره و دهدیم لیتشک گرم( را 150
 .دارد

 ( را بهنی)مغز پس یکه مخچه و پل مغز از مغز است یبخش کوچک مغزیا میان یانیمغز م:  5مغز میانی -
 .دهدیم وندی( پ6نیشیمخ )مغز پ

مخچه  یو جلو  یانیمغز م ریالنخاع در ز بصل یاز مغز است که در باال  یبخش یپل مغز:  7پل مغزی -
و مانند  دهدیم وندیپ گریمخچه را به مراکز د  ژهیبه و  گوناگون مغز یهابخش ساختمان، نیقرار دارد. ا

 یانیالنخاع و مغز ماز بصل ییهاار یش یلهیوسباشد. پل بهیم یعصب یهاراه یکنندهتیتقو  ستگاهیا
 .گرددیجدا م

ی بزرگ جمجمه در حفره نخاع یاز مغز است که در ادامه یمغز بخش ازیپ ایالنخاع بصل:  8النخاعبصل -
 نخاع را دارد. یظاهر مشخصات یاتا اندازهقرار دارد و 

                                                 
1
 Cerebrum 

2
 Lobe 

3
 Cerebellum 

4
 Hind brain 

5
 Mesencephalon (Midbrain) 
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 Fore brain 
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 Pons 

8
 Medulla Oblongata 
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 [42]های مختلف مغز (: بخش4-2) ریتصو
 

 اجزای ریزساختار مغز    

در مقیاس میکرو  چندمقیاسیهای سازیپس از بررسی آناتومی مغز در مقیاس ماکرو، به جهت انجام شبیه
( نشان5-2) ریتصو  شود.پرداخته می شود که در این بخش به آنبررسی ریزساختارهای مغز احساس می نیاز به
 باشد.میی اجزای مختلف یک سلول عصبی در سیستم عصبی مرکزی دهنده

 1نورون 

 ینورون از تنه اند. هرافتهیها اختصاص گنالیافت سیفرستادن و در  یهستند که برا ییهاها سلولرونو ن
کسون و رشته یها، رشته2یسلول کسون. ل شده استیتشک 3تیدندر  یهاآ رونو ن ی  خروجپیام انتقال  یها براآ

کسون دارند که میی مرکز یستم عصبیس یهارونو اند. اکثر نافتهیها اختصاص  را به  هاگنالیتواند سیک آ

                                                 
1
 Neuron 

2
 Soma 

3
 Dendrite 
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گر ید  یهااز نورون یناپسیکردن پاسخ سجمع یبرانیز ها تیدندر  ها منتقل کند.از نورون یگریاد د یتعداد ز 
 یبعض یکند و برایافت میدر  یناپسیس یورود 10000تا  1000در حدود  ک نمونه نورونیاند. افتهیاختصاص 

 .[44] ن زده شده استیتخم یون ورودیلیک می دها حدو از آن

 

 [44]های عصبی سلول اجزای مختلف(: 5-2) ریتصو
 

 آکسون 

کسون کسونی CNS یهارونو اند. اکثر نافتهیها اختصاص رونو ن ی  خروجپیام انتقال  یها براآ دارند  ک آ
کسوناز نورون یگریاد د یگنال را به تعداد ز یتواند سیکه م  یدارا بوده و شکلیاها استوانهها منتقل کند. آ
کسون معرف طول «طول-تهیدانس»ت یهستند. کم یضیا بیکنواخت و مقطع مدور یقطر  ها که کسونآ  یکل آ
شده است که کل داده  که نشاننیز ایانگباشد. شگفتیم ،اندک حجم کوچک از بافت مغز جمع شدهیدر 

کسون طول  -تهیدانس ثابت است.  پستانداران مختلف کاملا  ها در واحد حجم بافت مغز درتیها و هم دندر هم آ
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کسون کسون و پوشش عصب 1نیلیم پوشش یدارامیکرومتر  2 بزرگتر از یهاآ یم یبر عصبیآن ف یهستند. به آ
 .[44] ندکیر مییتغمیکرومتر  20 تا 0.1 ازمتناسب با طول آن بوده و سون در انسان کند. قطر آ یگو 

 یتدندر 

ها در امتداد طولتیدندر  اند.افتهیگر اختصاص ید  یهااز نورون یناپسیکردن پاسخ سجمع یها براتیدندر 
ها در واحد حجم تیان شده است که طول دندر یدارند. ب ین سطح مقطع نامنظمیبنابرا شوند ویک میشان بار 

کسون آنمختلف  یهابخش در بافت مغز  نورون با کی یهاتیهاست. طول دندر ثابت و برابر نصف طول آ
مطالعه  ه موردکاست  یاگونه یمتناسب با جرم بدنهقت یه در حقکرون متناسب است و سلول ن یهبدن یاندازه

میمیکرومتر  100بزرگ به قطر  2دالیرامیپ یهاسلول ی  تیدندر  هایشاخهانسان، مغز  قرار گرفته است. در
قطر  یمحدوده ست.یص نیتشخ ها قابلش آنیوسته بوده و جدایپ یسلولی بدنه 3پلسمتو یها با ستیدندر رسد.
 .[44] رسدیمشابه به نظر م پستانداران های مختلفگونه ها درتیدندر 

 4یانوروگل هایسلول 

دستگاه  بانیپشت یهاسلولکه به عنوان  نام دارند اینوروگل ،ستندین 5ومیا اندوتلیمغز که نورون  یی ازهاسلول
تر از شیبرابر ب 10مغز  ا در سرتاسری. تعداد نوروگلرا بر عهده دارند یعصب یهاسلولاز  تیحما یفهیوظ یعصب

ا وجود ینوروگل 100تا  80مغز انسان از  3mm 0.001 ن زده شده است. بطور متوسط در هریها تخمتعداد نورون
 یتر نواحشیدرصد حجم ب 50تا  20ها تیآستروس ا هستند.ینوروگل یهان سلولیتر ها بزرگ6تیآستروسدارد. 

توانند متحمل یدهند و میاز خود نشان م را 7تهیسیپلست از ییباال  یها درجهتیرند. آستروسیگیمغز را در بر م
ش اندازه یها در معرض افزاتی، آستروسیکشش یکیمکان یهاتنش شوند. در اثر یتوجه قابل یرات ساختارییتغ

 کیاها در تماس نزد یروگلو ها و نرونو ن دهد.یها رخ مآن یبرهایدر تعداد ف یتوجه قابل شیرند و افزایگیقرار م
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 Myelin 

2
 Pyramidal 

3
 Cytoplasm 

4
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5
 Endothelium 
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 Astrocyte 
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ی هاتعداد سلول یهتیدانس ءاستثنا یبا مقدارهستند.  ار به هم مرتبطیبس کییاز نظر متابول گر بوده وید کیبا 
 نواخت است.یک ها و پستانداران نسبتاا مغز در انسان یهمها در یروگلو ن

 یلینم پوشش 

کسونیلیم یها، پوسته1تیگودندروسیلا    ییهال  یک 2یلینغلف مدهند. یل میرا تشک هان اطراف آ
کسون هاییتاز دندر  یاریبس یاست که بر رو 3یپوپروتئینیل رنگ یدو نورون را سف شودیم یلتشک هابلند و آ

 یناست که ا یعصب هایسطح تار  یبر رو تریشب یینارسانا یجادا یلین،پوشش م یناد بنینقش  .دهدیم جلوه
سرعت  یشافزون بر افزا یلین. مشودیتار م درازایدر  یکیالکتر  هاییامپ یتسرعت هدا یشامر باعث افزا

به عهده دارد.  یزرا ن یعصب یهااز سلول یدارنگه ییفهوظ ی،عصب یهادر طول رشته یعصب هاییامپ ی  ترارسان
 4یهگره رانو  شودیقطع م یلینکه پوشش م ییهااست. بخشه نشد یدهپوش یلیناز م های عصبیطول تار  یهمه

 .[45] شودیم یتندتر ترارسان یاربس یعصب یامپ داریلینم یها. در رشتهشوندیم یدهنام

عنوان فاصلههه بکن یلیم یوستهاست. طول هر پمیکرومتر  10تا  2ی انسان در محدوده ن دریلیقطر پوشش م
دو  ین و فاصلهیلیم یند. ضخامت پوستهکیر مییتغمیکرومتر  1500 تا 150 شود، ازیم ن دو گره شناختهیب ی

( ساختار یک غلف میلینی به همراه 6-2) یرتصو در . [44] سون استکمتناسب با قطر و طول آ  ماا یگره، مستق
 کنید.سلول الیگودندروسیت را مشاهده می

 5فضای خارج سلولی 

ل کدرصد  20تا  17بین  که است ها7انیکگلنیوزامیکها و گل6انیکاز پروتئوگل یسیماتر ی خارج سلول یفضا
 ند.کیرا اشغال م ی مغزسترکخای حجم ماده
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 Olygodendrocyte 

2
 Myelin sheath 

3
 Lipoprotein 

4
 Ranvier node 
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6
 Proteoglycan 
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 Glycosaminoglycan 
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 [45](: ساختار یک غالف میلینی به همراه سلول الیگودندروسیت 6-2) یرتصو

 

 مغز 2و ماده خاکستری 1ماده سفید    

 .باشدید میسف و ماده یمغز به ماده خاکستر یبندمیها در مورد بافت مغز، تقسیبندن طبقهیتر از ساده کیی
تر شدن زرگمختلف، با ب ر است. در پستاندارانیمختلف مغز متغ ینواح یب سلولیرا شکل و ساختار و ترکیز 

 .[42] دابییش مید افزایمغز، درصد حجم ماده سف یاندازه

از مغز است که توسط  یشود، بخشیشناخته م Substantia Grisea علمی که با نام یخاکستر یماده
از نورون است  یاهیناح ،یشود. جسم سلولیمتصل به آن کنترل م یهاتیو اکثر دندر  یعصب یهاجسم سلول

                                                 
1
 White matter 

2
 Gray matter 
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 یماده درها پردازش شتریندارد. ب ینیلیپوشش م چیه یخاکستر یسلول در آن قرار دارد. ماده یکه هسته
که سلول یرنگیخاکستر یهسته لیماده ظاهر آن است که به دل نیا یگذار. علت نامشودیانجام م یخاکستر

 دهدیم لیدرصد از کل مغز انسان را تشک 40ماده حدود  نیت. ااسنمایان صورت  نیها را دربرگرفته است به ا
کنند که در آن یم جادیا را ییهاها شبکهنورون یخاکستر یکند. در مادهیرا مصرف م ژنیدرصد اکس 94و 
کسون یانهیبه پا تی. از دندر کنندیحرکت م یعصب یهاگنالیس  یکیالکتر  یهاها به صورت مدگنالیها، سآ

کنند بلکه یبرقرار نم میارتباط مستق گرید کیها با نورون ام،یشوند. در هنگام انتقال پیم دیتول یدر غشاء عصب
 یهاروند. حسیبه کار م گرید  ینورون به نورون کیاتصال  یبرا یالهیعنوان وسبه 1یعصب یهادهندهانتقال

 یماده از عملکرد یو حافظه( و کنترل عضلت، بخش یینایاحساسات، ب ،ییموجود در بدن )گفتار، شنوا
 .[46] است یخاکستر

نیگسترش پروتئ زاست که ا یشود، نورونیشناخته م زین Substantia Alba ا نام علمیکه ب دیسف یماده
مغز مانند  یمرکز ساختار یدهندهلیماده تشک نیشده است. ا لیکسون تشکآ  ایدار و نیلیم یعصب یها

است  دیسف یماده نیشود. ایم افتی زیمغز و مخچه ن یساقه نیب نیچن. همباشدیم 3پوتاالموسیو ه 2تاالموس
قسمت ریو سا یخاکستر یماده نیب نیچنهمو  ،یخاکستر یماده یمناطق دارا نیارتباط ب جادیا ییکه توانا

انجام  یمختلف بدن به سمت قشر مغز یهاکار با انتقال اطلعات از قسمت نی. اکندیبدن را برقرار م یها
ها نهورمو  یبدن مانند دما، فشار خون و ضربان قلب، آزادساز یرارادیغ یکنترل عملکردها نیچنشود. همیم

 .[46] است دیسف یماده یاضاف یاحساسات، عملکردها انیمصرف آب و ب نیچنو کنترل غذا، هم

های سفید و خاکستری مغز به وضح قابل مشاهده گذاری ماده( تفاوت ساختاری و دلیل نام7-2) ریتصو  در
 است.
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 [46] مغز یو خاکستر دیسف یهاماده یریو محل قرارگ یوضوح تفاوت رنگ(: 7-2) ریتصو

 

 های سفید و خاکستری مغزتفاوت خواص مکانیکی بافت 

را برای  یدادند و خواصرا بر روی بافت مغز انجام  ییهاشی، آزما[47] 2یو ادوان 1شاک 1972در سال 
 یماکروسکوپ اسیمق شان داد که درن هاشیآزما نیا جیدست آوردند. نتاه و خاکستری مغز ب دیسف هایبافت

گرفت. هم نظر در 3گردبه صورت خواص مواد همسان توانیو خاکستری مغز را م دیهای سفخواص بافت
 یراتییتغ ش،یآزما نیخاکستری موجود در ساختار مغز در حشده نشان دادند که بافت انجام هایشیآزما نیچن

مغز  دیشده برای خواص بافت سفثبت جیبا نتا یاز خود نشان داده و دارای اختلفات دیبا بافت سف سهیرا در مقا
ند مان زیموجود در ساختار مغز را ن خاکستری بافت توانیم راتییتغ نیا زانیبودن مبا توجه به اندک یول باشدیم

بت به بافت را نس شترییب راتییتغ خاکستری گرد در نظر گرفت. گرچه خواص بافتهمسان تیمواد با خاص
 گرفتند که از جهینت یاختلفات، شاک و ادوان نیا بودناما با توجه به کوچک دهدیمغز از خود نشان م دیسف

 .ندینظر نماصرف راتییتغ نیا

و  4آربوگست 1997انجام گرفت در سال  یشاک و ادوان هایشیاز آزما بعد که دترییدر مطالعات جد
که انجام  ییهاشی. آربوگست با توجه به آزماندخوک انجام داد مغز را بر روی بافت یمطالعات [48]همکارانش 
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. باشدیتر از بافت خاکستری موجود در آن مدر ساختار مغز سفت موجود دیکه بافت سف دیرس جهینت نیداد به ا
 هو بافت خاکستری موجود در مغز ب دیبافت سف یهیاول 1تهیسیاالست مدولی سهیرا از مقا جهینت نیآربوگست ا

 1036ی هیاول یتهیسیی مدول االستموجود در ساختار مغز دارا دیبافت سف نشان دادند که جینتا نیدست آورد. ا
kPa 681ی هیاول یتهیسیبافت خاکستری دارای مدول االست و kPa بودن  تربزرگباشند. در نتیجه با توجه به می

بافت  با سهیمقا در شترییب یسفت دینسبت به بافت خاکستری، بافت سف دیبافت سف یتهیسیمدول االست
ها آن رییگکاررفته در شکلبه افیها و البافت یاز ساختار درون یناش توانیاختلف را م نیخاکستری دارد. ا

مدول  یبررس متعددی برای هایشیبر روی مغز صورت گرفتند و آزما نهیزم نیدر ا یمشابه قاتیدانست. تحق
بودند  موضوع نیای هدهنددست آمدند نشانه ب هاشیآزما نیکه از ا یجیو نتا مغز انجام گرفت یساقه 2یبرش

 .باشدیمغز م مختر از درصد بزرگ 80ی مغز در حدود ساقه یکه مدول برش

کرنش تحت های مغزکه بافتزمانی گزارش داد  2000در سال  [49] 4و مینی 3توسط پرنگ دیجد قاتیتحق
نسبت به  شترییب یدارای سفت یاندک اریبافت خاکستری مقدار بس ،برش ساده قرار دارند طیهای بزرگ در شرا

 دیاز بافت سف ترسفت درصد 4 زانیبافت خاکستری به م ط،یشرا نی. در اباشدیموجود در مغز م دیبافت سف
 یو بررس یسازمدل های مغز در هنگامخواص بافت هاییدگیچیپ یدهندهموضوع نشان نی. اباشدیمغز م

 .باشدیم یعدد یهامختلف در مدل طیتحت شرا

 سر انسان شناسیبیومکانیک آسیب 

 :کرد بندیمیتقس ی کلیبه دو دسته توانیمغز را موارد بر  هایبیآس یپزشک دیدگاهاز 

 آناز  یناش هایبیکه آس باشدیم تیاز مصدوم ینوع متمرکز تیمصدوم: 5متمرکز تیمصدوم -
با  یبه راحتی نیروهای مکانیکی بوده و از سر ایجاد شده و معموالا نتیجه ای مشخصدر ناحیه
 .[50] باشدیم تیرو  مسلح قابلریچشم غ
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معموالا  بیکه آس شودیگفته م تیاز مصدوم یپراکنده به نوع تیمصدوم: 1هپراکند تیمصدوم -
 تیرو  با چشم مسلح قابل علت تغییرات سرعت و شتاب، در نواحی مختلفی از مغز ایجاد شده و به
ها تشخیص آندهد، های داخلی رخ میهای پراکنده در بافتکه مصدومیتجاییاز آن .باشدینم

 .[51] تری نیز داردهای دقیقتر بوده و نیاز به بررسیهای متمرکز سختمصدومیت به نسبت  

کشد. آسیب مورد نظر در این پژوهش های مغزی را در یک چارت به نمایش می( انواع آسیب8-2) ریتصو 
کسونی پراکنده کسون و ایجاد ناهنجاریرشته تغییرشکلبوده که ناشی از  2آسیب آ های متعاقب  آن میهای آ

 .شودپرداخته میهای مغزی در بخش بعد به بررسی معیارهای متداول  آسیب باشد.

 

 [52]های مغزی بندی انواع آسیب(:  دسته8-2) ریتصو

 

 سر بیآس یارهایمع    

( نشان داده شده 9-2) ریتصو در  شوندیسر م یمنجر به صدمه ،که در حوادث یاز مراحل مختلف یکیشمات
 .شودیم دهینام یخارج یکیمکان یروین شودیکه در هنگام تصادف به سر وارد م یکیمکان یروین است.

                                                 
1
 Diffuse 

2
 Diffuse Axonal Injury (DAI) 

انواع ضربات مغزی

متمرکز

هماتوم کوفتگی رسوخ کننده
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پراکنده

انفجار
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سهیو ک یمنیا کله نظیر ییهااثرات کاربرد محافظ یلهیبه وس تواندیم شود،یکه بر سر وارد م ییرو ین شدت
از  یناش و یتماس یروین یلهیوسبه تواندیم یخارج یکیمکان یروی. نابدیکاهش  یهوا به صورت موثر ی

باشد.  شود،یم سر که از گردن به آن وارد یاز شتاب انتقال یناش یتماسر یغ یروین ایجسم با سر و  کیبرخورد 
 رینفوذپذ یهاضربه یدسته دو به یتماس یروهاین ،یا نه کندیزننده در سر نفوذ مکه جسم ضربه نیبر اساس ا

 .صورت گرفته است نفود ضربات بدون یبر روتمرکز  بخش نی. در اشوندیم میتقس رینفوذناپذ یهاو ضربه

 

 [53] تیحادثه تا مصدوم یاز لحظه بیآس-روینمودار ن(: 9-2) ریتصو

 

 نیکه اود شمیهای مختلف اجزای سر قسمت در یکیپاسخ مکان جادیباعث ا یخارج یکیمکان رویین
برای  یتیکم شدهوارد یمغز در برابر ضربه یکی. پاسخ مکانباشدیتنش و کرنش م ریمقاد  صورت ها بهپاسخ

توسط پوست به ی خارج رویین نی. اباشدیشده ممنتقل یخارج روییشده توسط نجادیا بیآس زانیفهم م
 راتی. تأثابدییم انتقال جمجمه و مغز به بافت مغز نیموجود در فضای ب عیما قیسپس از طر ساختار جمجمه و 
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شده برای وارد یخارج رویین یبزرگ وابسته است. رویو مدت زمان اثر ن روین یبزرگ زانیبه م یخارج رویین نیا
 یکرنش دانیمان برخورد مز. در مدتگرددیم سهیکرنش بافت مغز مقا ایتنش و  یبحران زانیبا م بیآس یبررس

جراحات بافت مغز مورد  زانیو م تیمصدوم شدت زانیم یگردد که برای بررسیم فیبر روی بافت مغز تعر 
 گردد.ی میزان آسیب بررسی میدر این قسمت چند معیار مرسوم برای مقایسه .ردیگیاستفاده قرار م

 یهابر روش یمبتنمعیار حال حاضر بوده و  نیتر مرسومکه  اریمع نیا: 1ی آسیبشدهمعیار خلصه -
بر اساس شدت صدمات  یبندبرحسب طبقه ،[54] باشدیمهای پزشکی و تشخیص یتجرب

 :[55] ردیگیقرار م ریگروه ز  6از  یکیدر  دیدگیبیآس زانیشده است و در آن م هیته کیآناتوم

o 1آسیب اندک : 

o 2آسیب متوسط : 

o 3آسیب جدی : 

o 4آسیب دردناک : 

o 5آسیب بحرانی : 

o 6: آسیب منجر به مرگ 

 شودیسر به کار برده م تیمصدوم ینیبشیپ یکه برا یهاار یمع یکی دیگر از: 2معیار آسیب سر -
عبور و  تیتوسط سازمان امن بیآس اریبه عنوان مع 1972که در سال  شودیم دهینام HIC اریمع

 1000این معیار که نباید از عدد  .دیگرد  یمعرف [56] کایمتحده آمر  االتیای مل یامرور جاده
 شود:ی زیر محاسبه میاز رابطه ،تجاوز نماید

(2-1)  
2

1

2.5

2 1

2 1

1
max ( )

t

t

HIC a t dt t t
t t

   
   

    


 

  

 است. gی شتاب بر حسب دهندهنشان a(t)های وارد شدن ضربه و زمان 2tو  1t در این رابطه

یک  AISاست. باید توجه داشت که معیار  نمایان( 10-2) ریتصو در  باالی شدهی بین دو معیار معرفیرابطه
 .[57]باشد آشنایی با این دو معیار میجهت صرفاا به HIC کمی   ی آن با مقادیرمعیار خطی نبوده و مقایسه

                                                 
1
 Abbreviated Injury Scale (AIS) 

2
 Head Injury Criterion (HIC) 
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 HIC [58]و  AISی تقریبی بین معیارهای (: رابطه10-2) ریتصو

 

 ی مجازنهیشیشتاب ب یبرا یاآوردن محدودهدستهب ینهیدر زم یمطالعات متعددی شتاب: بیشینه -
سال در  [59] 1رتزتوسط م ریگرفته است. مطالعات اخ صورت از شکست یدور یجمجمه برا

 زانیو م درصد 5 در حدود g180شدن جمجمه با شتاب نشان داد که میزان خطر شکسته 1997
 شود.می ینیبشیدرصد پ 40در حدود  g250آن با شتاب  شدنخطر شکسته

کسون 2معیار کشامد - ها برای ترین معیارهایی که محققان در جدیدترین پژوهشها: یکی از تازهآ
کسون است. به شناخت میزان آسیب بافت مغز از آن استفاده می کنند میزان افزایش طول تارهای آ

گیری کرده و سپس اندازه 4یا نرخ کرنش 3معمول این میزان افزایش را با پارامتری مانند کرنشطور 
 آورند.با مقایسه با موارد مشابه واقعی، یک معیار نسبی برای تخمین میزان صدمه به دست می

بیمار بر روی  12ی مغزی ی ضربهسازی پروندهبا مدل [60] شو همکاران 5چتلین 2010در سال 
کسونیک مدل جامع از مغز به این نتیجه رسیدند که  ترین دلیل آسیب ها اصلیافزایش طول آ

کسونی پراکنده ) کسونبایست جهت( بوده و میDAIآ های بعدی ها را برای بررسیگیری آ
 مدنظر قرار داد.

                                                 
1
 Mertz 

2
 Elongation 

3
 Strain 

4
 Strain rate 

5
 Chatelin 



 31                                                                                                      ی پژوهشینهشیپ: 2فصل 

 
 

سازی موج انفجار و تأثیر آن بر ضربات شبیهبا  [61]و همکارانش  1داگرو 2013پس از آن در سال 
کسونمغزی، بیشینه ثانیه پس از انفجار یافته و این معیار را برای میلی 15تا  10ها را در ی تغییرطول آ

 ی آسیب به کار بردند.ی بیشینهمحاسبه
ین برای کرنش اسمی، این  %18ی آوردن آستانهدستبا به [62]و همکارانش  2در همان سال ب 

ها پیشنهاد ی آغاز آسیب عملکردی عصبنمودن نقطهمعیار  حاصل از آزمایش را برای مشخص
عنوان معیار آسیب را به %16 کرنش اسمی مقدارنیز  [63]و همکارانش  3کردند. پس از آن رایت

های فارغ از آسیبهای عملکردی برای ایجاد آسیب را معیاری %18مقدار  ی سفید مغز وماده
( مشاهده 11-2) یرتصو هایی از آسیب عملکردی را در نمونهمعرفی کردند.  4یساختاری و ظاهر

 کنید.می

مورد واقعی از ضربات مغزی، میزان  109پس از بررسی  2015در سال  [64] شو همکاران 5ساهو
کسون %14.65کرنش  ها به دست را معیاری برای میزان آسیب مغزی ناشی از افزایش طول آ

سازی تواند آسیب وارده به مغز را شبیهمی HICتر از معیار ها دریافتند که این معیار دقیقآنآوردند. 
کسون کند و  است.بوده  HICبیشتر از معیار  DAIبینی آسیب ها در پیشموفقیت معیار کرنش آ

 

 [63]های عملکردی و شناختی در مغز ای از روند ایجاد آسیب(: نمونه11-2) یرتصو

                                                 
1
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2
 Bain 

3
 Wright 

4
 Morphological 

5
 Sahoo 
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 سازی چندمقیاسیکارگیری شبیهلزوم به 

 :[65] شودیها استفاده مآن ی ازبیاز ترک ایو  ریز  یکیز یفو  یاضیر  یهااز مدل یکیز یف یهادهیپد هیتوج در

 ها در ابعاد بزرگ قابل استفاده است؛دهیپد هیتوج یکه برا وستهیپ طیمدل مح -
 باشد؛یقابل استفاده م یها در ابعاد نانومتردهیپد هیتوج یکه برا یمولکول کینامیمدل د  -
 قابل کاربرد است. یها در ابعاد اتمدهیپد یبررس یکوانتوم که برا کیمدل مکان -

 یبررس یبرا ،یسازدر مدل اریبس ت  یو محبوب تیمقبول نیدر ع وستهیپ یهاطیمح کیبر مکان یمبتن یهامدل
 لیتحل یبرا وستهیپ طیمح یهاآمده از مدلدستهب جیمثال نتا یالزم را ندارند. برا ییها کارآدهیپد یبرخ

حال هنوز هم نیبا ا. [66, 65] دباشینم کسانی یشگاهیآزما جیبا نتا 1هاوبیبزرگ در نانوت یهاتغییرشکل
 یسازمدل یهاروش نیتر یاصل ءجز ،ماده استوار است بودن  وستهیکه بر فرض پ وستهیپ یهاطیمح کیمکان

 .شودمحسوب می

دسترس رد لیداشته است. به دل یتوجه رشد قابل ریاخ یهادر سال یمولکول کینامید  یهااز مدل استفاده
ار ابز  کیعنوان  به کیکلس یمولکول کینامیاز مواد، مدل د  یاگسترده فیط یبرا یاتمنیب یهالیبودن پتانس
 یسازمدل نیا از یریگکار گرفته شده است. اما بهرهه ب یکیز یف یدهیچیپ یهادهیپد هیتوج یمناسب برا

یم یکاربرد عمل قابل کوچک یهامحدوده یمواجه بوده و لذا تنها برا میهمواره با مشکل محاسبات حج
 یمبتن یهااز روش طیمح یهیاستفاده شده و در بق یمحدود ینواح یبرا یمولکول کینامید  بیترتنیباشد. بد

 .شودیمحدود استفاده م یروش اجزا رینظ وستهیپ یهاطیمح کیبر مکان

 یهاوشر  از نیبه طور مجزا باعث شده است که محقق وستهیپ طیو مح یمولکول کینامید  یهاتیمحدود 
 یمولکول کینامید  یسازمدل راستا عموماا  نیمختلف استفاده کنند. در ا یهااسیارتباط مق یبرا یاسیچندمق

 طیمح یسازوجود داشته باشد و مدل کرویتر در ابعاد مقیدق یبه بررس ازیکه ن شودیاستفاده م ییهادر محل
 .[66, 65] ردیگیدارند، انجام م یمحدودتر تغییرشکلکه  طیمح یهیدر بق وستهیپ

                                                 
1
 Nanotubes 
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 شبیه سازی چندمقیاسی در ساختارهای زیستی 

های طول های بیولوژیکی در مقیاسسازی مکانیکی سازهای به شبیهاخیراا در ادبیات فنی توجه فزاینده
سازی بیومکانیکی نبوده و در سطحی فراتر، رویکرد چندمقیاسی محدود به شبیه شود. اینمختلف مشاهده می

ترین عنوان یکی از اصلیاند، بهای که در سطوح مختلف زیستی ایجاد شدههای پیچیدهنمودن مدلمرتبط
قیاسی، های بیومکانیکی به صورت چندمباشد. بنابراین پیش از بررسی سازهها مطرح میاهداف بیولوژی سیستم

ناپذیر خواهد بود تا به صورت دقیق مشخص شود که ها امری اجتنابهای عملکردی  این سازهبررسی مقیاس
 .[15]شود در مفاهیم بیولوژیکی و فیزیولوژیکی چه چیزی از یک مقیاس برداشت می

مراتب ها در سلسلهتوجه به موقعیت قرارگیری آن کار مطرح در این زمینه، تفکیک فرآیندها بایک راه
ها و ها، سلولبین اعضاء، بافت 1هایی نظیر اندرکنششکل که این فرآیندها در محدودهبیولوژیکی است؛ بدین

 2عنوان سطوح ساختارهای بیولوژیکیمراتب، تحتهای موجود در این سلسلهغیره در نظر گرفته شوند. گام
توان مستقیماا یک فرآیند ای که میگونه شده هستند؛ بهه طور کلی این سطوح نسبتاا تعریفشوند. بشناخته می

توان چه که نمیی بافت، عضو و یا سایر سطوح در نظر گرفت. اما آنها، حوزهی سلولزیستی را در محدوده
صلی  . سطوح ا[15]ساده انگاشت، تعیین مقیاس طول دقیق برای گذار از یک سطح به سطح بعدی است 

 ( به نمایش کشیده شده است.12-2) ریتصو در  4تا سطح کوانتوم 3زیستمحیطساختارهای زیستی از 

 

 [15]سطوح ساختارهای بیولوژیکی (: 12-2) ریتصو
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 مروری بر ادبیات فنی پژوهش 

 2و َلنیر 1میلدی آغاز شد و فانگ 70ی به طور کلی تحقیقات در ارتباط با بافت نرم به صورت جدی از دهه
اعتمادترین روش برای مطالعه بر روی  از علم در این دهه بازی کردند. قابل برد این شاخهسزایی در پیشسهم به

بافت نرم نیز از شود. ی مواد بر این اساس آغاز میمواد جدید روش آزمایشگاهی است که شناخت رفتار همه
روی  محوره و دومحوره براقدام به آزمایش کشش تک 1974این قاعده مستثنی نبوده و لنیر و فانگ در سال 

که مبنای بسیاری از تحقیقات در آینده قرار داده شد و تا به حال نیز به عنوان یکی  [67]پوست خرگوش کردند 
 .[69, 68, 38]رود سنجی به کار میاز مسائل رایج برای صحت

با  1970در سال « قلب یچهیماه یکیمکان اتیخصوص ی  اتیاضیر  یارائه»خود با عنوان  یفانگ در مقاله
از  یاقلب را به کمک مجموعه یرو شات  یآزما یدهیچیپ یدهی، پد4لیو مدل ه 3المان لغزان یاستفاده از تئور

در قالب  یکیمکان اتیخصوص انیب یهاتیاز مز  یکیکه  داشت انیب یکرد. و یسازهیشب یاضیمعادالت ر 
 یهاآوردن ثابتدستبه یبرا یشگاهیآزما یتا روندها دهدیاست که امکان م نیا ،یاضیروابط ر 

 .[70] دیدرآ یاضیر  یهابه صورت فرمول ،یکیولوژ یز یف

به « پوست تغییرشکلمحدود  یمدل اجزا»با عنوان  یدر پژوهش 5یالراب نیو   1986از آن، در سال  پس
هندسه،  یتنها بر مبنا تریمیقد یهاکه مدلیمحدود پرداخت. درحال یبافت نرم پوست به روش اجزا یسازمدل

 یو گرفتند،یم دهیرا ناد  یرپوستیز  و ملحقات   یارتجاع اتیو خصوص کردندیم یسازهیپوست را شب
 شاتشیتنش  را لحاظ نمود. او در آزما وادادگی، خزش و 6پسماند لیپوست از قب کیسکواالستیو  اتیخصوص
 .[71]د از پوست بهره بر  نواریک  تغییرشکلشدن زخم و بسته ندیفرآ یسازهیشب یبرا یاضیر  یهااز مدل

 یدر مقاله 7مواجه شد؛ هولزاپفل یشتریمدرن با رشد ب کیومکانیب شرفتیزمان سرعت پ نیپس از ا
 اتیخصوص یکرد؛ سپس به بررس حینرم را تشر  یهابافت یابتدا ساختار مواد سازنده« بافت نرم کیومکانیب»
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سرخرگ تحت  کی یکیانپاسخ مک ینیبشیخود را با پ یمسئله انیب تیر نهامواد پرداخت. د نیا یکیمکان
بود که  یاتیاضیر  یمعادالت ساختار یارائه نمود بر مبنا یکه و یادامه داد. مدل یکیولوژ یز یف یبارگذار طیشرا

بزند. معادالت  بیبزرگ تقر  یهاکرنش یو در محدوده ینرم را با دقت مناسب یهاانواع بافت توانستیم
 یسازمدل تیقابل کهنیداده تا در کنار ا ینرم را در خود جا تمدل تنها چند پارامتر مصالح باف نیا یساختار

 یبعدمعادالت کاملا سه نیا که،نیباشد. ضمن ا زیحال ساده ن نینرم را داشته باشد، در ع یهاساختار بافت
دسههر هن یکه برا یبه طور باشد؛یگو مموجود در مسئله را همزمان پاسخ یکیو مکان یاتیاضیبوده و الزامات ر 

دهیچیدر حل مسائل پ یرسانیاری یمحدود برا یاستفاده در روش اجزا تیقابل کاربرد است و قابل یدلخواه ی
 .[72] باشدیدارا م زیرا ن یو مقدار مرز هیمقدار اول ی

بر مطالعات  یرابتدا مرو  2نرم یستیز  یهابافت یوستهیپ کیومکانیب یدر مقاله 2002در سال  1یهامفر
یم یانشدهمسائل حل یتر به مقولهمهم یو سپس در بخش کندیعلم و ابزار مورد استفاده در آن م نیا نیشیپ

تأسف دارد که  یجا کندیاشاره م یرا دارند. هامفر یآت قاتیتحق یدر راستا شتریتوجه ب یستگیکه شا پردازد
 م؛یر یبپذ کنند،یم نییمهم مواد را تع یامروزه را که اکثر رفتارهاقبول   قابل ی  روابط ساختار صینقا دیما با

سلول،  کیو درمان، مکان بیآس ،یرشد و بازساز ،یستینمو ز  چه،یماه یرفتار چندمحور یهانهیدر زم یروابط
که با وجود سرعت رشد  کندیم یریگجهینت طورنیا تیدر نها ی. والیجامد و س کنشو برهم کیالکترومکان

و  ینیبال ،یشگاهیآزما لیاز قب ییهادر حوزه یفناور یهاشرفتیاز پ توانیمختلف علم، م یهاحوزه ریگچشم
 یسازهیو شب یسازدلم ک،یومکانیبا علم ب بیاستفاده کرد و با ترک یمحاسبات یهاو روش وتریخصوص کامپبه
 .[35] ابدیو سلمت بشر بهبود  یزندگ طیتا به تبع  آن شرا دیبخش لیاز علم را تسه میعظ یشاخه نیا یاتیاضیر 

 یهاتغییرشکلا ب کیسکواالستیو  یرخطیبافت مغز، مدل غ یکینامیرفتار د  یو همکارانش با بررس 3وستیپر 
و  دیسف مناطق یبر رو رمحصوریغ یمحورها با اعمال فشار تکبافت در نظر گرفتند. آن نیا یبزرگ را برا

مدل  نیکردند تا ا ییآزمایاستر  یو باربردار یپاسخ بافت به بارگذار یمغز خوک، مدل خود را برا یخاکستر
جر به ضربات منکه  یضربه، انفجار و انتشار امواج لیاز قب یکینامید  اتیخصوص یبررس یباشد برا یابزار
 .[73] شودیم یمغز
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 طیمغز خوک را در شرا ت،یبه واقع کیو نزد  یساختار یمدل جادیا یها براقدم نیدر اول 2ینزیو ش 1لریم
خود را  یرخطیغ کیسکواالستیو  یفازقرار داده و مدل تک رمحصوریغ یمحورتحت فشار تک یشگاهیآزما

به دست آورده و نشان دهند  اکرنش ر -تنش یرفتار یهایها توانستند منحنبافت نرم مغز ارائه کردند. آن یبرا
تر سخت زیبافت ن پاسخ ،یسرعت بارگذار شیداشته و با افزا یبستگ یکه رفتار بافت نرم به سرعت بارگذار

 .[74]خواهد شد 

ارائه نمودند که  یضربات مغز نیچنبافت نرم و هم بیتخر  یبررس یبرا یمدل زیارانش نو همک 3دیسا
 یو برش یمغز را به دو قسمت حجم یهاتغییرشکلها . آنکردیرا لحاظ م یرارتجاعیغ یهاتغییرشکل

صدمات  یریذپمحدود، تمرکز، گسترش، شدت و بازگشت یبا اجزا یسازهیکرده و به کمک شب یبندمیتقس
 .[75]کردند  یرا بررس یمغز

 یجمجمه را در برابر بارها-مغز یپاسخ سامانه ،یبعدمحدود سه یهاالمان لیو تحل یسازبا مدل بندبند
 ؛هقرار داد یشده از مغز انسان را مورد بررسمختلف ساخته یهاابتدا مدل ینموده است. و یبررس یاضربه

ارتعاشات  یمحدود، به بررس یزاو اج یاضیر  ،یبافت مغز در سه مدل تجرب یبر رو بیانواع آس یسپس با بررس
پرداخته است  HIC اریبا مع سهیو مقا ،یواقع یو هندسه یکرو یا دو نوع هندسهجمجمه ب-مغز یسامانه

[53]. 

 یاریشعدم هو  بیبر مغز انسان، مرز آس یو دوران یخط یو همکارانش با اعمال اثرات شتاب ناگهان یعیشف
 یشار مغزف نهیشیجراحت سر و ب اریهمچون مع بیمعتبر آس یارهایاز شتاب چند برابر گرانش را با مع یناش

 .[76] انددهیسنج

ل گرفتن مدو درنظر  یورزش یبرخوردها ایمانند تصادف  یضربات یسازهیو همکارانش با شب 4برندز
 یکارهاراه بردشیدر پ یسع ،Von Misesتنش و کرنش  یمغز و بررس یبرا یرخطیغ کیسکواالستیو 

 .[77]اند نموده بیاز آس یریجلوگ لیبهبود وسا نیچنو هم یضربات مغز صیتشخ
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کرنش  ریناپذر ییتانسور تغ ،یبرش فشار، تنش یپارامترها انینشان داده شده است که از م ریمطالعات اخ در
و  نی. چتلباشدیها( مکسونآ مغز ) یعصب یهاانهیکرنش پا ب،یآس یبررس یارهایمع نیتر از مهم یکی غیره، و

کسون رطولییتغ یهمکارانش با محاسبه  نیچنو هم ینیبشیرا پ یتوانستند مکان و شدت ضربات مغز ،هاآ
 .[60]کنند  شنهادیمغز پ یگرد را براساختار ناهمسان

و  2و همکارانش و کلتس 1تیرا رینظ یحوزه، افراد نیا یهابه پژوهش یاسیچندمق یهالیورود تحل با
باال )از  یهااسیوارده بر مق یها، بارهاکسونآ پخش  زانیو م یریگنظرگرفتن جهتهمکارانش توانستند با در 
 .[78, 63] ارتباط دهند ترنییپا یهااسیمق یهاجنس شتاب( را به کرنش

 محدود سر انسان یاجزا یهابر مدل یمرور    

 چنانموجود هم یهامدل اما اندبسیاری داشتهبهبود  ریاخ یهامحدود سر در سال اجزای هایاگرچه مدل
هم تعل نی. به همدارند بیروند آس حیو توض بیآس زانیم قیدق ینیبشیپ یالزم برا طیبا شرا یادیز  یفاصله
 نیا در .گرددیارائه م ترقیدق یهابه مدل یابیجهت دست نهیزم نیدر ا یمحدود مختلف اجزای یهامدل چنان

 . توجه به اینشودپرداخته می نهیزم نیشده در امطالعات انجام یهامدل یبه بررسی پژوهش از پیشینهقسمت 
ها، انتخاب درست بافت یکیرفتار مکان یسازهیشب یاز مواد مناسب برا استفادهنکته نیز حائز اهمیت است که 

به  یابیمحدود سر انسان باعث دست اجزایمدل  یبرا قیدق یاز مدل هندس استفاده نیچنو هم یمرز طیشرا
 .گرددیم قیمناسب و دق جینتا

 او .[79] دیارائه گرد  3وسیتوسط انزل 1943بود که در سال  یالیس یسر انسان مدل کرو یاضیمدل ر  نیاول
 ضربه به محل کینزد  یهیکه در ناح دیرس جهینت نیقرار داد و به ا یسرعت را مورد بررس رییاز تغ یفشار ناش

 صفر فشار در مرکز کره را نیچن. او همگرددیم جادیا یاعمال ضربه فشار منف مقابل   یهیفشار مثبت و در ناح
و هم ساده یمرز طیمنظم، شرا یبا هندسهو شده سادهبسیار  طیبا شرا یلیتحل یهااگرچه مدلدست آورد. ه ب

سازد؛ اما به همان مقدار از دقت و شباهت آن به مدل اصلی تر میها را سادهکار تحلیل آنمواد همگن،  نیچن
شده ارائه یبعدسهابتدایی  هایمدلاند. تر شدهکامل یجیبه صورت تدر ها کاهد. به همین دلیل این مدلمی
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 2تیاسمو گلد 1گون بودند و توسط کنریضو یو ب ی، کرویکروبودند که به صورت شبه یاشدهساده یهامدل
 ی. در تمامدندیارائه گرد  1977در سال  [82] 5و هابارد 4لیو خل 1974در سال  [81] 3، چان1972در سال  [80]
به منفرد مغز  ایجمجمه و مغز و  یبرا یخط کیسکواالستیو  ای 6یخط کیها مواد به صورت االستمدل نیا

 در نظر گرفته شدند. ریناپذتراکم الیصورت س

تری دارند اما برای مطالعات بعدی جزئیات هندسی بسیار سادههای سههای دوبعدی در قیاس با مدلمدل
لو همین [83]و همکارانش  7َبنداک 1995باشند. در سال پارامتری مفید می َرب   [84]نش و همکارا 8طور ک 

 ارائه نمودند. 9اسکنیتیس دوبعدی تصاویر بعدی ازهای سهمدل دیتول یرا برا یروش

 [86]و همکارانش  12و گرجیان 1946در سال  [85] 11و شلدن 10سال پیش افرادی چون پودنز 50بیش از 
 اشاره نمودند. جمجمه و مغز در مدت زمان اعمال ضربه نیب یحرکت نسبشان به در مطالعات 1968در سال 

 ،مغز بیآس یارهای، معسر بیآس یهازمیمکان یجامع به بررس یمطالعه کیدر  [87] شو همکاران 13یهارد
 بافت یهاتغییرشکلحرکت سر و  یبررس یموجود برا یهاسر، روش یهابیآس یموجود برا یاضیر  یهامدل

 پرداختند. یکینامید  یروهایگرفتن آن در معرض نمغز با قرار 
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 یتحت فشارها یکرنش یانرژ یتنش، کرنش و چگال یکینامید پاسخ  [88] و همکارانش 1وانگ
 یروهاین نیتحت ا یجذب انرژ زانیم پژوهش نیقرار دادند. در ا یبررس مغز را موردمجمه و بافت ج یختگیگس

 قرار گرفت. یمورد بررس یکینامید 

 یارججسم خ کیبدون برخورد  یپاسخ سر انسان به حرکات ناگهان یبه بررس [89] و همکارانش 2گونگ
های و تنش کلرشییتغ نو تخمیبدن  یسر انسان با تمام یسازی حرکت ناگهان هیشب در این مطالعه. پرداختند

 نیها انآ ست.توجه قرار گرفته ا مورد محدود سراجزای با استفاده از مدل  یوارده به سر تحت حرکت ناگهان
 نمودند. سهیمقا یآمده از روش تجربدستهب جیرا با نتا جینتا
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  : 3 فصل
 یساختار محاسبات

 

 دیباچه 

 یاربارگذ طیبدن موجود زنده و در اثر شرا طیدر مح ،یفن اتیگرفته در ادبصورت یهایا توجه به بررسب
 یاررفت نها عموماا آ یبزرگ شده و مصالح سازنده یهاتغییرشکلدچار  ییساختارها نیچن ،1کیولوژ یز یف
 یوستهیپ یهاطیمح کیمکان میمفاه یو ارائه یرو بررسنیدهند. از ایاز خود نشان م گردهمسانناو  یرخطیغ
 یمورد نظر، امر ی  طول یهااسیمسائل در مق نیا یحل عدد یمحدود برا یروش اجزا یبندو فرمول یرخطیغ

اسیمق یهامدل نیانتقال اطلعات ب یچگونگ .شودیفصل بدان پرداخته م نیا یبوده و در ابتدا ریناپذاجتناب
یالزم ارائه م حاتیآن توض رامونیفصل پ نیا یاست که در ادامه یبحث زین یسازهیدر شب ریدرگ ی  طول یها

های یکی دیگر از بخش 2افزار میمیکسی ایجاد مدل هندسی از مغز و چگونگی استفاده از نرمنحوهگردد. 
ها در حل مسائل از آن یریگشده و بهرهارائه یهاروش ییکارا یابیارز  یبرا نیچنهم باشد.مهم این فصل می

 نیا انینوشته شده است که در پا یجامع یلب، برنامهمت یسینو زبان برنامه یریکارگبا به ،یواقع یهاو نمونه
 ارائه خواهد شد. یحاتیساختار آن توض رامونیفصل پ
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 1سینماتیک 

 کینماتیت، سحرک فیتوص یبدون توجه به علت حرکت است. برا رشکلییعلم حرکت و تغ ک،ینماتیس
فصل به  نیها مثل سرعت و شتاب است. در اآن یهایژگیو و  یهندس ینقاط، خطوط و اعضا ریعلم خط س

 .شودپرداخته میبزرگ  یهارشکلییتغ یطهیحوزه از علم در ح نیا میمفاه یادآوری

 حرکت   

دهد. جسم مورد بررسی به صورت پذیر را نشان می، حرکت عمومی یک جسم تغییرشکل(1-3) ریتصو 
R مختصات مرجع با نمادای از ذرات مادی درمجموعه  تصاتشود که در سیستم مخنظر گرفته میدر  3

است.  در موقعیت اولیه و در لحظه صفر مشخص شده iE یحسب بردارهای یکهو بر  Xکارتزین با مختصات 
 یو بر حسب بردارهای یکه xتغییرشکل، با مختصات  پس از tمجازی  یذرات در لحظهموقعیت کنونی این 

ie  3به صورتR دستگاه مختصات اولیه و ثانویه منطبق  عموماا  سازیجهت سادهشود. نمایش داده می
 شوند.بر یکدیگر در نظر گرفته می

 

 [90] پذیرییرشکلجسم تغ یک یحرکت عموم(: 1-3) ریتصو
 

از  :t خطیاضی به صورت نگاشت تغییرمکان غیر در این صورت حرکت جسم به بیان ری
 شود:بیان می x به موقیت کنونی X یموقعیت اولیه
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(3-1)  ,x X t 
گر حرکت و مسیر این ذره به صورت تابعی از زمان است. باید توجه فوق بیان ی، معادلهXثابت  یبرای ذره

در مقابل ابعاد جسم بسیار ناچیز فرض شده و  x-Xتغییرمکان  های کوچک،تغییرشکلداشت که در تحلیل 
 :[91, 90]شود حرکت به صورت زیر بیان می یشود. معادلهتغییرات هندسی در نظر گرفته نمی عملا 

(3-2)  ,x x X t 
  

 توصیف مادی و فضایی   

 یاجسم و  ییهاول یتبر اساس موقع توانندیمرتبط م یرهایبزرگ متغ یهاشکل ییردر مسائل مرتبط با تغ
 یف( و نوع دوم توص2یالگرانژ یا) 1یماد یفشوند که نوع نخست، توص یانآن ب ییافتهییرشکلتغ یتموقع
اشاره دارد، حال مادی یذره یکبه رفتار  یماد یفتوص یگر،د  یانی. به بشودیم یده( نام4یلریاو  یا) 3ییفضا

 یفحاضر از توص پژوهشوصف  ین. با اکندیم یبررس ییفضا یتموقع یکرفتار را در  ییفضا یفکه توصآن
حرکت است.  یدر ابتدا یهبر اساس مختصات اول آن یانکه ب بردیبهره م 5ی( در حالت کلی)الگرانژ یماد

 یمختصات نقاط در هر گام نسبت به گام قبل کهاست  6شدههنگامبر اساس مختصات به یماد یانب یگرحالت د 
 .شودیم یدهسنج

 گرادیان تغییرشکل   

یداده م یشنما Fبا  است که عموماا  ییرشکلتغ یانبزرگ، گراد  هایییرشکلتغ یلدر تحل یدیکل یتکم
یترا به کم ییرشکلقبل از تغ هاییتاست که کم 7یاتانسور دونقطه یکدر واقع  ییرشکلتغ یان. گراد شود
 :گرفته شود در نظر یربه صورت ز  ییرشکلتغ یان. اگر تانسور گراد سازدیپس از آن مرتبط م های

(3-3) ( ) ( )t


  


x
F X X

X
 

                                                 
1
 Material description 

2
 Lagrangian 

3
 Spatial description 

4
 Eulerian 

5
 Total lagrangian 

6
 Updated lagrangian 

7
 Two-point tensor 
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 آید:یبه دست م یربه صورت ز  dXبر اساس  ییفضا یتدر موقع dx یگاه بردار جزئآن  

(3-4) .d dx F X 
  

یم 2یفعل یکربندیدر پ dxبه  1مرجع یکربندیرا از پ dX ی  بردار جزئ ،F ییرشکلتغ یانشکل گراد ینو بد
یرا م 5یقطب ییهتجز  ییهامر اساس قض ین. اشودیحاصل م dX 4و چرخش 3کششدر واقع در اثر  dx. نگارد
 یهضرب دو تانسور کشش و چرخش تجز را به صورت حاصل ییرشکلتغ یانگراد  توانیم یهقض ین. طبق اسازد
 .نمود

(3-5)  F = R.U = V.R  
  

گرد و چپکشش راست یتانسورها بیبه ترت Vو  U و دوم دوران بوده یتانسور مرتبه Rعبارت  نیدر ا
( نشان 2-3) ریتصو یک حرکت عمومی در دستگاه مختصات به صورتی است که در  .شوندیم دهیگرد نام

 داده شده است.

 

 [90] (: حرکت عمومی در دستگاه مختصات2-3) ریتصو

                                                 
1
 Reference configuration 

2
 Current configuration 

3
 Stretch 

4
 Rotation 

5
 Polar decomposition 



 45                                                                                                    ساختار محاسباتی: 3فصل 

 
 

 کرنش   

 یماد یدو بردار جزئ 2Xdو  1dX. اگر شودیارائه م رشکلییاز تغ یاریاست که به عنوان مع یتیکرنش کم
ضرب حاصل ریمقاد  (4-3) یبا توجه به رابطه اند،افتهی رییتغ 2dxو  1dx  یبه بردارها  رشکلییباشند که در اثر تغ

 :خواهد بود ریبه صورت ز  2Xdو  1dXضرب اسکالر حسب حاصلبر  2xdو  1dxاسکالر 

(3-6) 
1 2 1 2. . .d d d dx x X C X 

  

 انیب ریبه صورت ز  (4-3)بوده و با توجه به رابطه  1نیگر ـیکوش گرد  راست رشکلییتانسور تغ Cکه در آن 
 :شودیم

(3-7) T .C F F 
  

 1dx ییفضا یضرب بردارهاحسب حاصلرا بر  2dX.1Xd  یضرب اسکالر مادحاصل توانیبه طور مشابه م
 :انجامدیم نیگر ـیگرد کوشچپ رشکلییتانسور تغ فیمحاسبه نمود که به تعر  2xdو 

(3-8) 1

1 2 1 2. . .d d d dX X x b x 
  

 برابر خواهد بود با: نیگر ـیگرد کوشچپ رشکلییشکل تانسور تغنیو بد

(3-9) T.b F F 
  

 یاسکالر بردارها یضرب بردارهادر حاصل رییتغ یفوق، محاسبه یشدهفیتعر  میاز مفاه یریگحال با بهره
 .گرددیاستفاده منتج م کرنش مورد یتانسورها فیشده، به تعر ادی ی  جزئ

 الف(-3-10)   1 2 1 2 1 2 1 2

1 2

1 1
. . . . .

2 2

.

d d d d d d d d

d d

  



x x X X X C X X X

X E X

 
  

 :دیآیبه دست م ریبه صورت ز  2الگرانژـنیبه عنوان تانسور کرنش گر  E یکه تانسور ماد

 ب(-3-10) 
1

2
 E C I 

  

                                                 
1
 Cauchy-Green 

2
 Green-Lagrange 
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خواهد  جهیمحاسبه شود، نت 2xdو  1dx ییفضا یبر حسب بردارها الف(-10-3) یبه طور مشابه اگر معادله
 :شد

 الف(-3-11)   1

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2

1 1
. . . .

2 2

.

d d d d d d d d

d d

  



x x X X x x x b x

x e x

 
  

 :شودیم فیتعر  ریبه صورت ز  یاولر ای ییتانسور کرنش فضا e جهیو در نت

 ب(-3-11) 11

2

 e I b 
  

 تغییر حجم   

 ءجز کیر حجم است. اگ رییتغ رد،یمورد توجه قرار گ دیبا رشکلییمهم که در طول تغ یاز پارامترها یکی
برابر  dV، مقدار آن ((3-3) ریتصو ) در نظر گرفته شود 1نیکارتز  یبا محورها یمواز یهاحجم کوچک با لبه

 خواهد بود با:

(3-12)  1 2 3dV d d d X X X  
  

 

 [90] رشکلییاز و پس از تغ شیحجم پ راتییتغ(: 3-3) ریتصو

                                                 
1
 Cartesian 
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 و (4-3)ی کامل و رابطه لیفرانسیتفاده از مفهوم د با اس dv یافتهیرشکلییحجم تغ ءآوردن جزدستبه یبرا
 :شودیم جهینت 1مفهوم جلورفت

, الف(-3-13)   1, 2,3i
i i

i

d d i


 


x
x X

X
 

  

 :دیآیبه دست م ریفوق به صورت ز  یبردارها یگانهضرب سهاز حاصل ییحجم فضا ءدر ادامه، جز

 ب(-3-13)  31 2
1 2 3 1 2 3

1 2 3

v= . .
dd d

d d d d d d d
d d d

 
   

 

xx x
x x x X X X

X X X
 

  

, 90] شودیگفته م زین 2نیاست که به آن ژاکوب F نانیگانه در عبارت باال در واقع دترمضرب سهحاصل
 خواهد شد: جهینت تیلذا در نها ؛[91

(3-14) v= V,   det( )d Jd J  F 

 تغییر سطح   

 daسطح به  ءجز نیا ،رشکلییتغاز . پس میر یگیرا در نظر م dA یهیاول تیسطح در وضع ءجز کی بارنیا
 جهیشد. در نت خواهد لیتبد dlبه  dLاز  زیسطح ن ءجز یبردار مفروض برا بیترت نیخواهد کرد. به هم رییتغ

 نوشت. نیبه کمک ژاکوب هیو اول یسطح کنون نیب یبه عنوان رابطه توانیرا م (15-3) یرابطه

(3-15)   TL. A= L . = AJd d d da da J dF F 
  

 .دهدینشان م کیبه صورت شمات افتهیر ییسطح را در دو حالت مرجع و تغ راتیی( تغ4-3) ریتصو 

 شکلرییتغ انیگراد یاعوجاج یلفهؤم   

 بیتقر به ایو  ریناپذنرم، مصالح، تراکم یهااز بافت یاریو بس هاکیاز الست یبرخ ریدر موارد گوناگون نظ
بخش  ،یمحاسبات بعد یکه برا رسدیبه نظر م یرو ضرورنی. از اشوندیدر نظر گرفته م 3ریناپذتراکم

مستلزم آن  یجداساز نیگردد. ا کیآن تفک 5حجم   رییتغ از بخش مسبب   رشکلییتغ انیتانسور گراد  4یاعوجاج
                                                 
1
 Push-forward 

2
 Jacobian 

3
 Nearly-Incompressible 

4
 Isochoric 

5
 Volumetric 
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گونه چی( موجب هشودیداده م شینما Fبا )که معموالا  یاعوجاجبخش  رشکل  ییتغ انیاست که گراد 
)det) باشد کیآن  نانیدترم جهینشده و در نت یرحجمییتغ ) 1F شرط نیحصول ا یبرا(؛F به صورت  دیبا
 :[91, 90] شود فیتعر  ریز 

(3-16) 1 3 1 3J J  F F F F 
  

 

 [90] شکلرییو پس از تغ پیش ازسطح  راتییتغ(: 4-3) ریتصو

 

 تنش و تعادل 

 نیاست. در ا یاعمال یمرز طیو شرا یالعمل جسم در مقابل بارگذارعکس افتنیتنش  لیهدف از تحل
و در آن  شودیبزرگ پرداخته م یهارشکلییتحت تغ ریپذرشکلییجسم تغ یتنش و تعادل برا میبخش به مفاه

 1یکار مجاز یهیضو ق ستمیحاکم بر تعادل س لیفرانسیمعادالت د  رینظ یمیتنش به مفاه یتانسورها یضمن معرف
 پرداخته خواهد شد.

                                                 
1
 Virtual Work theorem 
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 1تانسور تنش کوشی   

در نظر گرفته  یاوستهیپ طیمح زساختار،ینظر از ر هر جسم، صرف وستهیپ یهاطیمح کیدر چارچوب مکان
شاخه وستهیپ یهاطیمح کی(. مکان(5-3) ریتصو ) کندیاشغال م 3R یدسیاقل یرا در فضا یاهیکه ناح شودیم
 :کنندیم یرویپ ریز  یرابطهو به طور خاص از  وتنین نیاست که در آن اجسام از قوان کیکلس کیاز مکان یا

(3-17) 
res

D
f

Dt

p
 

  

D که در آن
Dt شودبه عنوان مشتق زمانی مادی شناخته می .resf یند نیروهای وارد بر جسم بوده وبرآ p 

جمع نیروهای وارد بر جسم اعم از نیروهای حجمی و  آن است. برآیند نیروها در واقعخطی  2حرکت یاندازه
 شود:پیوسته به صورت جمع انتگرالی زیر در نظر گرفته می که در یک جسم   است سطحی

(3-18) res

B B

f dA dv


  t b 
  

وارد نیروی  bو  3بردار نیروی سطحی t چنینهمحجم آن است.  B مرزهای سطوح جسم و ∂B که در آن
 .بر واحد حجم جسم است

 

 [92] و سطح آن وارد بر جسم یو سطح یحجم یروهاین یبردارها(: 5-3) ریتصو

                                                 
1
 Cauchy 

2
 Momentum 

3
 Traction 
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متناسب بوده و تانسور تنش  nجسم  عمود بر سطح   یکهیبا بردار  یسطح یروین ،یطبق قانون تنش کوش
 :گرددیم فیتعر  ریبه صورت ز  یکوش

(3-19) .dA dAt n 
  

بوده و با انتگرال وستهیمقدار پ کی p یاندازه حرکت خط نکهیفوق و با توجه به ا فیاز تعر  یریگبا بهره
 :شودیم یسیبازنو  ریبه صورت ز  (18-3)ی رابطه د،یآیدر سرعت به دست م یضرب چگالاز حاصل یریگ

(3-20) 
B B B

D Dv
.

Dt Dt

p
dA dv dv 



    n b 
  

و تبدیل انتگرال سطحی به حجمی نتیجه  1گاوس یگیری از قضیهبهره اگر سرعت است. حال بنمایان v که
 خواهد شد:

(3-21) Dv
div +

Dt
 b 

  

 یشود. در مسائل استاتیکی، ترم شتاب معادلهحرکت کوشی شناخته می یعبارت فوق به عنوان معادله
 شود:تعادل استاتیکی به صورت زیر بازنویسی می یکوشی حذف شده و معادله

(3-22) div + 0 b 
  

 تعادل  هایی از حل مسئله تعادل برقرار نشده باشد، نیروی نامر در وضعیتبا چنین تعریفی، بدیهی است که اگ
 به صورت زیر بدست خواهد آمد: rواحد حجم  یماندهباقی

(3-23) r = div + b 
  

خواه از دل یکند که لنگر حاصل از نیروهای حجمی و سطحی حول هر نقطهتعادل دورانی ایجاب می
 مختصات صفر باشد: أجمله مبد 

(3-24) D
( ) ( )

Dt
B B B

dA dv dv


      r t r b r v 
  

 این شود کهگاوس نشان داده می یکارگیری قضیهمختصات است. با به أموقعیت نقاط از مبد  بردار r که
 متقارن باشد:  نسور تنشاکند تمعادله ایجاب می

                                                 
1
 Gauss 
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(3-25) T  
  

 ی کار مجازیقضیه   

آید. معادالت دیفرانسیل حاکم بر مسئله به دست می 1حسب فرم ضعیفبندی اجزای محدود اغلب بر فرمول
( 6-3) ریتصو منظور اگر طبق شود. بدینکار مجازی منجر می یاین امر در مکانیک جامدات به کاربرد معادله

δv شده خواه در وضعیت کنونی جسم باشد، کار مجازی انجامدل یسرعت مجازی افزوده یدهندهنشانwδ 

تعادل جسم و این در حالی است که  r.δv ، برابر است باrمانده در واحد حجم و زمان، توسط نیروی باقی
 کند:ایجاب می

(3-26) . 0w  r v 
  

دل به صورت زیر به گیری روی حجم جسم، فرم ضعیف تعاو انتگرال (23-3) یحال با به کار بردن رابطه
 دست خواهد آمد:

(3-27)  div . 0
v

W dv    σ b v 
  

ی فوق معادله، σ تقارن گاوس و خاصیت یدیورژانس، قضیه ،یتانسورگیری از روابط ریاضی جبر با بهره
 شود:به شکل زیر بازنویسی می

(3-28) . : . 0
v v v

da dv dv  


     nσ v σ v b v 
  

 در عبارت فوق v گرادیان سرعت مجازی نامیده شده و معموال با l شود. در گام بعد، نشان داده می
 شود:سور تنش به فرم زیر نوشته میناو تقارن ت (19-3)ی کوشی )رابطه یاین معادله با استفاده از قضیه

(3-29) : . .
v v v

ldv dv da  


   σ b v t v 
  

تانسور  و یک (d) مجازی متقارندر انتها با بیان گرادیان سرعت مجازی برحسب یک نرخ تغییرشکل 
 گردد:کار مجازی به صورت زیر استخراج می یمعادله ،(w) مجازی پادمتقارن گردش

(3-30) : . . 0
v v v

W dv dv da   


     σ d b v t v 
  

                                                 
1
 Weak form 
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ای در عنوان پایهپذیر است که بهتعادل یک جسم تغییرشکل یکننده، بیان1اساسی اسکالر یاین معادله
 گیرد.بندی روش اجزای محدود مورد استفاده قرار میفرمول

 

 [90]ی کار مجازی (: قضیه6-3) ریتصو

 

 2فرشهتانسور تنش ک   

 شود:ها به صورت زیر نشان داده میتنش یوسیلهشده بهکار مجازی داخلی انجام (30-3) یدر معادله

(3-31) int :
v

W dv  σ d 
  

هایی نظیر این دهند، جفتکار در واحد حجم کنونی را به دست می dو  σضرب که حاصلبا توجه به این
های کاری کار مجازی در توصیف مادی، جفت یشوند. با نوشتن معادلهکار نامیده مییا هم 3جفت کاری ،دو

، (13-3) یگیری از معادلهمنظور ابتدا با بهرههای کرنش به دست خواهد آمد. بدینها و آهنگدیگری از تنش
 شود:جم اولیه نوشته مینسبت به سطح و ح 4گردیند عقبآبا یک فر  (30-3)کار مجازی فضایی  یمعادله

(3-32) 0 0: . .
V V V

J dV dV dA  


   σ d b v t v 

                                                 
1
 Scalar 

2
 Kirchhoff 

3
 Work conjugate 

4
 Pull back 
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بردار نیروی واحد سطحی  t(da/dA)0t=یافته و نیروی حجمی در واحد حجم تغییرشکل Jb0b=که در آن 
فوق با تعریف تانسور  یطرف چپ معادله شکل کار مجازی داخلی حاصل دردر واحد سطح اولیه است. بدین

 :شودارائه می به صورت زیر τ کرشهفتنش 

(3-33) int : ;
V

W dV J   τ d τ σ 
  

جم نسور آهنگ تغییرشکل نسبت به حاجفت کاری ت کرشهفنسور تنش ادهد که تاین معادله نشان می
 است.اولیه 

 رشهفک-والیتانسور تنش اول پا   

ه چرا ک ؛باشدار مجازی داخلی که در بخش قبل ارائه شد، چندان مطلوب نمیکگرفته در تبدیل صورت
گیری از خواص و بهره σلذا با استفاده از خاصیت تقارن  .بستگی دارد dو  τ های فضاییهنوز به کمیت

 توان نوشت:نسورها میات

(3-34) 

 

 

 

1

int

1

:

:

V

V

T

V

W J dV

tr J dV

J dV

 























σ FF

F σ F

σF F

 

  

نامیده  کرشهفیوالـاانسور تنش اول پ، تF 1همکار با آهنگ گرادیان تغییرشکل نسور تنش  ادر عبارت باال ت
 .شودمی

(3-35) TJ P σF 
  

ای و نامتقارن است. در مقایسه با تنش نسوری دونقطها، تFشده همانند نسور تنش تعریفادر عبارت باال ت
به صورت  فکرشهـپایوالیافته است، تنش اول ییرشکلنیروی کنونی بر واحد سطح تغ یکنندهکوشی که ارائه

 شود.نیافته تعبیر مینیروی کنونی بر واحد سطح تغییرشکل

                                                 
1
 Deformation gradient rate 
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 رشهفک-والیپا دومتانسور تنش    

نیروی  ءجز گرد یک بردارلذا با استفاده از عقب ؛نسوری نامتقارن استات کرشهفـپایوالانسور تنش اول ت
نش مادی متقارن موسوم به تنش نسور تاتوان یک تمی، dPآوردن بردار نیروی مادی دستبرای به dpفضایی 

 استخراج نمود. S کرشهفـپایوالدوم 

 

 [90] ییو فضا یماد فاتیشده در توصگرفتهنظردر یبردارها فیتعر(: 7-3) ریتصو

 

را در توصیف فضایی در  da=ndaسطح  ءشده بر جزوارد dpنیروی  ء، ابتدا جز(7-3) ریتصو با توجه به 
 شود:نظر گرفته و به صورت زیر بازنویسی می

(3-36) d d d da a  p t σn σ a 
  

نیافتهحسب سطح تغییرشکلبر  dpشده، گرفتهنظرء سطح درگرد جزگیری از روابط ریاضی و عقببا بهره
 گردد:ظاهر می کرشهفـپایوالشکل عبارتی شامل تنش اول نشود و بدیمتناظر بازنویسی می ی

(3-37) d d dTJ  p σF A P A 
  

 به توصیف مادی نتیجه خواهد بود: dpگرد بردار از سوی دیگر از عقب

(3-38) 1d dP F p 
  

 ءو نیز جز S کرشهفـپایوالنسور تنش دوم ایافته برحسب تنیروی تبدیل (37-3) یاز معادله dpبا قرار دادن 
 گردد:به صورت زیر تحصیل می dAسطح مادی 
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(3-39) 1d ; Td J   P S A S F σF 
  

حسب جازی داخلی بر کار م یهای مادی و فضایی، رابطههای تغییرشکلحال با درنظرگرفتن روابط نرخ
 شود تا جفت کاری آن به دست آید.یبازنویسی م کرشهفـپایوالتنش دوم 

(3-40) 

 

 

1

int

1

: :

:

T

V V

T

V

V

W dV J dV

tr J dV

dV

  





 

 

 





 





σ d σ F EF

F σF E

S E

 

  

 به صورت زیر خواهد بود: کرشهفـپایوالحسب تنش دوم ی کار مجازی مادی بر معادلهو در نتیجه 

(3-41) 0 0: . .
V V V

dV dV dA  


   S E b v t v 
  

 کرشهفـپایوالمیان تنش کوشی و تنش دوم  یشده در این بخش، رابطهدر پایان و در تکمیل مطالب ارائه
 شود:به شکل زیر بازنویسی می (39-3) یبا توجه به رابطه

(3-42) 1 TJ σ FSF 
  

 1هایپراالستیسیته 

ای نرم و نتایج هپرداخته شد، با توجه به شرایط فیزیولوژیک بافت به آنگونه که در مرور ادبیات فنی همان
در نظر  )فرا ارتجاعی( 2ها هایپراالستیکها، رفتار آنپذیرفته بر این بافتهای صورتآمده از آزمایشدستبه

باشد،  تنها تابعی از وضعیت کنونی تغییرشکل ها رفتار مادیشود. به طور کلی مصالحی که در آنگرفته می
 تابعی از گرادیان تغییرشکل   X یدر چنین شرایطی، تنش در هر نقطه .[90] شونداغلب االستیک شناخته می

ش اول کاری آن تننظیر آن نقطه خواهد بود. در تعاریف روابط مادی مربوطه از گرادیان تغییرشکل و جفت 
بیان  قابل( 43-3)ی رابطه االستیسیته به صورت ،بنابراین در حالت عمومی .شوداستفاده می کرشهفـپایوال

 :خواهد بود

(3-43) ( ( ), )X XP P F 
                                                 
1
 Hyperelasticity 

2
 Hyperelastic 
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و  0tیند تغییرشکل تنها به وضعیت اولیه در زمان آها در طول فر تنش یوسیلهشده بهدر حالتی که کار انجام
بستگی داشته باشد، رفتار مصالح مستقل از مسیر بوده و مصالح هایپراالستیک نامیده  tوضعیت نهایی در زمان 

در واحد حجم تغییرشکل شدهاین رفتار مستقل از مسیر، تابع انرژی کرنشی ذخیره یشوند. در نتیجهمی
 شود.اولیه به وضعیت کنونی تعریف میها از وضعیت تنش یوسیلهشده بهنیافته به صورت کار انجام

(3-44) 
0

( ( ), ) ( ( ), ) : ; :
t

t
X X X X dt  F P F F P F 

  

انرژی  های مکانیکی، تخمین و ساخت تابعنظرگرفتن این امر که با اتکا بر نتایج آزمایشاز طرفی با در 
 ممکن باشد، آهنگ تغییر پتانسیل به فرم اندیسی زیر نیز قابل بیان خواهد بود: کرنشی

(3-45) 
3

, 1

iJ

i J iJ

F
F










 

  

 آید:به صورت زیر به دست می Pنسور اهای تلفهؤ فوق، م یدو معادله یاز مقایسه

(3-46) iJ

iJ

P
F





 
  

 :توان بیان نمودزیر نیز می یکه آن را به صورت فشرده

(3-47) ( ( ), )
( ( ), )

X X
X X






F
P F

F
 

  

 یلفهؤ را تنها به م توانکرنشی تحت دوران جسم صلب میدر گام بعد با توجه به تغییرناپذیری انرژی 
لفهؤ و خاصیت تعامد م (5-3) یمنظور با توجه به معادلهمرتبط نمود. بدین Uکشیدگی گرادیان تغییرشکل یعنی 

 توان چنین بیان داشت:می Rدورانی گرادیان تغییرشکل  ی

(3-48) ( ( ), ) ( ( ), )X X X X F C 
  

، به عنوان جفت کاری کرشهفـپایوالنسور تنش دوم اداشتن تب( و درنظر -10-3) یحال با توجه به معادله
 گردد:رفتاری الگرانژی مصالح هایپراالستیک به صورت زیر تحصیل می یمعادله

(3-49) ( ( ), ) 2X X
  

 
 

S C
E C
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 تهیسیتانسور االست   

های غیرخطی است. این روابط برای استفاده از روش Cو  Sبین  یقبلی، رابطه یشدهبا توجه به روابط ارائه
در پیکربندی کنونی خطی  uدر حل معادالت حاصل، باید نسبت به افزایشی مانند  1رافسون-حل نظیر نیوتن

 یشدهو کرنش خطی Sای میان مشتق سویی ی رابطهاهتوان با استفاده از قانون زنجیر منظور میشود. بدین
DE[u] [90] باشدارائه می نسوری به شکل زیر قابلابه دست آورد که با جبر ت: 

(3-50) [ ] : [ ]D D S u C E u 
  

مادی یا الگرانژی معرفی شده  یاالستیسیتهنسور اکه به عنوان ت Cچهارم متقارن  ینسور مرتبهاکه در آن ت
 آید:جزئی به صورت زیر به دست می هایاست، با استفاده از مشتق

(3-51) 

3

, , , 1

2

;

4

IJKL I J K L

I J K L

IJ
IJKL

KL IJ KL

C E E E E

S
C

E C C





    

 
 
  

C

 

  

 گردد:و برای سادگی به شکل زیر تلخیص می

(3-52) 2

2 4
  

   
   

S S
C

E C C C
 

  

 گردهمسان یتهیسیپراالستیها   

نون در کنون ارائه شد، محدودیت رفتاری در نظر گرفته نشد. اکای که تارفتاری هایپراالستیسیتهدر معادالت 
های ادامه در تحلیل مکانیکی ساختار  گیرد تا دراین بخش حالت خاص رفتار ایزوتروپ مورد بررسی قرار می

 شده از بافت نرم به کار گرفته شود.تشکیل

ی ترتیب رابطهبودن رفتار ماده در هر امتدادی از آن. بدینگردی عبارت است از یکسانایزوتروپی یا همسان
 باشد:بیان می قابل Cهای 2نامتغیرمستقل از محورهای انتخابی بوده و به صورت تابعی از  Cو  بین

(3-53) 1 2 3( ( ), ) ( , , , )X X I I I X C 
  

                                                 
1
 Newton-Raphson 

2
 Invariant 
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 که این نامتغیرها عبارتند از:

1 (الف-3-54) ( ) :I tr C C I 
  

 ب(-3-54)
2 ( ) :I tr CC C C 

  

2 پ(-3-54)

3 det( )I J C 
  

به صورت زیر استخراج می کرشهفـپایوالنسور تنش دوم ات (49-3) یگیری از معادلهشکل، با بهرهبدین
 گردد:

(3-55) 31 2

1 2 3

2 2 2 2
II I

I I I

        
   

      
S

C C C C
 

  

 :[90] باشدهای نامتغیرها نیز به صورت زیر میحاصل از مشتق دوم ینسورهای مرتبهاهای تمقادیر مولفه

1I (الف-3-56)



I

C
 

  

2 ب(-3-56) 2
I




C
C

 
  

2 پ(-3-56) 13I
J 




C
C

 
  

ii گرفتنترتیب با درنظر بدین I  ،گردد:( به صورت زیر بازنویسی می54-3)ی معادله 

(3-57) 2 1

1 2 32 4 2J     S I C C 
  

 ریناپذتراکم یتهیسیپراالستیها   

اغلب به  مصالح های نرم، رفتاربزرگ، از جمله تحلیل مکانیکی بافتهای تغییرشکل در بیشتر مسائل عملی  
 نماید.ناپذیر میناباجترا بررسی افزودن این قید این امر، ناپذیر بوده و لذا تراکم ناپذیر و یا تقریباا صورت تراکم

 توان نوشت:ناپذیر، میتراکم مصالح هایپراالستیک   رفتاری   یآوردن رابطهدستبرای به

(3-58) 
1

: :
2

1
: 0

2







 


 
  
 

C S C
C

S C
C
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ه به ود. از سویی دیگر با توجفوق برابر با صفر خواهد ب عبارت داخل پرانتز  C  بودن مقدارخواهبا توجه به دل
 توان چنین بیان داشت:می [90] نسبت تغییرحجم و روابط سینماتیکی موجود بودن آهنگ  صفر

(3-59) 
1

1

1

( )

:

1
: 0

2

J Jtr

Jtr

J

J













 

d

C E

C E

C C

 

  

 توان نتیجه گرفت:باال نیز می یاز تجمیع دو رابطه

(3-60) 11 1

2 2
J


 

 


S C
C

 
  

برابر با فشار  ناپذیریشود که تحت قیود تراکماثبات مییک ثابت اسکالر مجهول بوده و چنین  که در آن 
رفتاری کلی مصالح  یفوق، معادله یترتیب با استفاده از رابطهبدین .[90] خواهد بود 1ستاتیکاهیدرو 

 آید:ناپذیر، به صورت زیر به دست میهایپراالستیک تراکم

(3-61) 12 J


 
 


S C

C
 

  

را از هم جدا نمود. این امر در بسیاری  تنش 2فشاری و انحرافی یلفهؤ توان ماز سوی دیگر در حالت کلی می
. [90] شودها، مکانیک خاک و بیومکانیک یک نیاز محسوب میفلز ی3از کاربردهای عملی نظیر پلستیسیته

 باشد:تنش برای تنش کوشی به شکل زیر می انحرافی   یلفهؤ ستاتیک از مافشار هیدرو  یلفهؤ جداسازی م

(3-62) 1 1
; :

3 3
p p tr   σ σ I σ σ I 

  

 ست:ارائه ا نیز قابل کرشهفـپایوالنسورهای تنش اول و دوم اهای مشابهی برای تآن تجزیه یو در ادامه

(3-63) ;T TpJ J     P P F P σ F 
  

(3-64) 1 1; TpJ J      S S C S F σ F 
  

                                                 
1
 Hydrostatic pressure 

2
 Deviatoric 

3
 Plasticity 
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معادل گرفت. با بررسی  pرا با   رسد که بتوانمناسب به نظر می (65-3)و  (61-3)روابط  یحال با مقایسه
 :[90] زیر برقرار باشد یشود که این امر تنها در صورتی محقق خواهد شد که رابطهاین موضوع مشخص می

(3-65) ( )
: 0






C
C

C
 

  

)معناست که تابعو این رابطه بدین ) C یعنی ؛باید همگن از درجه صفر باشد( ) . ( )  C C . برای
2ناپذیر که در مصالح تراکمتوجه به اینآوردن این شرط با دستبه

3 det( )= 1I J Cتوان تابع انرژی ، می
 گرین یعنی ـگرد کوشینسور تغییرشکل راستااعوجاجی ت یلفهؤ کرنشی را برحسب م

1/3

3I C C و به صورت
 ( ) ( ) C C با این تعریف . [90] خاصیت همگنی الزم را دارا استبیان نمود. این تابع انرژی پتانسیل

 بازنویسی خواهد بود:شکل زیر قابل ناپذیر به رفتاری مصالح هایپراالستیک تراکم یمعادله

(3-66) 12 pJ
 

 


S C
C

 
  

 توان نتیجه گرفت:می (64-3) یاخیر و رابطه یرابطه یحال با مقایسه

(3-67) 2


 


S
C

 
  

 ناپذیرتقریبًا تراکم یهایپراالستیسیته   

 شودهره جسته میناپذیر بتراکم تقریباا  محدود از تعریف مصالح  ناپذیر به روش اجزای در تحلیل مصالح تراکم
و یک تابع انرژی  تابع انرژی کرنشی اعوجاجیمنظور تابع انرژی کرنشی کل به صورت مجموع بدین. [90]

 گردد:میتغییرحجمی به صورت زیر تجزیه 

(3-68) ( ) ( ) ( )U J  C C 
  

ترین شکل آن عبارت که ساده [93] استبرای این تابع انرژی افزوده تعاریف گوناگونی در مراجع ارائه شده 
 است از:

(3-69) 21
( ) ( 1)

2
U J J  
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ای است گونهحجمی برای این مصالح بهانرژی تغییر شده از تابع تعریف فوق و سایر تعاریف گوناگون ارائه
به عنوان عدد  κو درنظرگرفتن عددی بزرگ برای  1های تغییراتیتعادل بر اساس روش یکه با نوشتن رابطه

در واقع  κناپذیری مصالح خواهد بود. مفهوم فیزیکی پارامتر تراکم یکننده، استفاده از این توابع تضمین2پنالتی
شده از الاستحص پذیری است که دارای تابع انرژی کرنشی هایپراالستیک  برای مصالح تراکم 3مدول بالک

( برابر مدول برشی 410-310) یهستند. مقدار این پارامتر به طور معمول در محدوده (69-3)و  (68-3)روابط 
 .[90] شوددر نظر گرفته می، ماده

برای این مصالح به صورت  کرشهف-پایوالتنش دوم  (49-3)و نیز  (68-3) یدر گام بعدی با توجه به رابطه
 آید:زیر به دست می

(3-70) 

1

ψ ψ U
2 2 2

ψ U J
2 2

ψ U
2

volumetricisochoric SS

d

dJ

d
J

dJ



  
  

  

 
 

 


 



S
C C C

C C

C
C

 

  

 توان چنین نتیجه گرفت:می (66-3) یاین رابطه با رابطه یبا مقایسه

(3-71) dU
p

dJ
 

 توان نوشت:تعریف شده باشد، می (69-3) یبه صورت رابطه Uو اگر 

(3-72) ( 1)p J  

 بندی حل به روش اجزای محدودفرمول 

هر متغیر میدانی پیوسته )مانند تغییرمکان، سرعت،  رویکرد اساسی در روش اجزای محدود این است که
ای به گسسته هایبخشنظر به مورد یسازهمنظور توان با یک مدل گسسته تقریب زد. بدینتنش و یا دما( را می

                                                 
1
 Variational 

2
 Penalty 

3
 Bulk modulus 
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به  موردنظر ینوع مسئله باشند که بسته به ابعاد ویم گوناگونی ها دارای انواعالمان. گرددیم میتقس 1المان نام
ا به هشوند که در نقاط مشترک معینی به نام گرهای در نظر گرفته میگونهبهها المان ین. اشوندار گرفته میک

اشد، بکه تغییرات واقعی متغیرهای میدان در داخل این محیط پیوسته مجهول میجاییهم متصل هستند. از آن
سب مقادیر حبا استفاده از توابعی ساده و بر  شود که تغییرات این متغیرها در داخل یک المان محدودفرض می

صورت معادالت حاکم بر سیستم پیوسته یابی است. بدینتقریب و درون متغیرهای میدان در نقاط گرهی قابل
غیر شوند که در آن مجهوالت جدید، مقادیر مت)نظیر معادالت تعادل( برای یک سیستم گسسته بازنویسی می

 شود، مقادیر گرهیمی به شکل ماتریسی بیان . با حل معادالت میدان که عموماا ها خواهد بودمیدان در گره
 یاب، مقادیر متغیر میدان در کل سیستم پیوستهکارگیری توابع درونگردد. در انتها با بهنظر حاصل میمتغیر مورد

یند حل مسئله آر ان، فگرفتن جابجایی به عنوان متغیر اصلی میدشود. در یک نمای کلی، با درنظر تقریب زده می
 .[11] کندهای زیر تبعیت میبه روش اجزای محدود از توالی گام

 سازه 2سازی: گسسته1گام  -

گردد. محدود مناسب تقسیم می هاینظر به المانی حل موردگام نخست این روش، کل ناحیه در
گیری شود. به عنوان ای است که باید در مورد آن تصمیمها مسئلهاین المان یتعداد، نوع و اندازه

 شود.استفاده می 3گرهیچهاروجهی چهار بعدی های سهنمونه در این پژوهش از المان
 یاب: انتخاب توابع درون2گام  -

 حسب مقادیرسازی و تخمین متغیر میدان بر ستهگس پس از گام مدل ییاب در تعریف هندسهتوابع درون
ای در نظر گرفته به صورت چندجمله رود. این توابع در روش اجزای محدود متداول عموماا می کارگرهی آن به

 شوند.می

 هاهای سختی و بردارهای نیروی المان: استخراج ماتریس3گام  -

و  kشده، ماتریس سختی کم، مدل بنیادی مفروض و معادالت منفصلدر این گام با استفاده از تئوری حا
 گردد.محاسبه می rبردار نیروی گرهی هر المان 

                                                 
1
 Element 

2
 Discretization 

3
 H4 Tetrahedral (Abaqus’ C3D4) 



 63                                                                                                    ساختار محاسباتی: 3فصل 

 
 

 آوردن دستگاه معادالت سیستم گسستهدست: به4گام  -

های سختی و بردار نیروهای گرهی هر المان در گام قبل، در این گام در طی ماتریس یپس از محاسبه
ای گونهبه ؛شوندهای هر المان در کل سیستم جمع میها با درنظرگرفتن گره، ماتریس1ریگذاهمیند رویآفر 

 گردد:ر تحصیل میکه دستگاه معادالت کلی به صورت زی

(3-73) Ku R 
  

بردار نیروهای  Rهای گرهی و بردار تغییرمکان u(، شده)جمع شدهماتریس سختی اسمبل Kکه در آن 
 گرهی کل سیستم است.

 : حل دستگاه معادالت سیستم5گام  -

آمده در گام قبل حل گردد. بدیندستهای گرهی مجهول، باید دستگاه معادالت بهبرای یافتن تغییرمکان
به راحتی و با بهره uمنظور ابتدا شرایط مرزی سیستم به دستگاه اعمال شده و پس از آن بردار تغییرمکان گرهی 

آسانی و در یک مرحله به محاسبه خواهد بود. برای مسائل خطی، این بردار به های عددی قابلگیری از روش
و یا  Kی شامل اصلح ماتریس سختی یند تکرارآآید اما برای مسائل غیرخطی این حل طی یک فر دست می

 پذیر خواهد بود.دو انجامو یا هر  Rبردار بارهای معادل گرهی 

 

 های المانها و تنشکرنش ی: محاسبه6گام  -

ها را با بههای المانها و تنشتوان کرنشآمده میدستهای گرهی بهدر این مرحله با استفاده از تغییرمکان
 جامدات محاسبه نمود. کارگیری معادالت مکانیک

های بروز تغییرمکانبر اساس فرضکارگیری تحلیل خطی در حل آن، بودن پاسخ سیستم و امکان بهخطی
، کلیه داشتن مورد نخستر نظطی برای مصالح استوار است. با در های کوچک و نیز فرض رفتار االستیک خ

-مادی منظور می یماتریس االستیسیته یمحاسبهشود. فرض دوم نیز در ها در حجم اولیه محاسبه میانتگرال

های نرم، در معرض شده از بافتهای بیومکانیکی ساختهاین در حالی است که بسیاری از سازه. [11] گردد
ود که شنظر گرفته می رفتار این مصالح هایپراالستیکی در چنین عموماا رگ قرار دارند. همهای بز تغییرشکل

                                                 
1
 Assembly 
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ناپذیر خواهد دست اجتناباز این خطی نیست. لذا تحلیل غیرخطی برای مسائل   کرنش آن معموالا -تنش منحنی
رانژین بندی الگفرمولهای کوچک یا بزرگ از های بزرگ با کرنشها و دورانبود. برای تحلیل تغییرمکان

اثرات غیرخطی  ی. در هر دو رویکرد یادشده کلیهتوان بهره جستمی 2شدههنگامو یا الگرانژین به 1کلی
شود. در تعریف متغیرها ناشی می یها از شیوهگردد و تفاوت آنای یکسان ملحوظ میسینماتیکی با شیوه

متغیرهای استاتیکی و سینماتیکی به وضعیت اولیه در زمان شروع حرکت  یبندی الگرانژین کلی، کلیهفرمول
متغیرها به آخرین وضعیت محاسبه یشده، کلیههنگامکه در رویکرد الگرانژین بهحالی؛ در شودارجاع داده می

 .[11] شودشده در گام قبل ارجاع داده می

 شدهروابط حرکتی گسسته   

شکل پذیرد. بدینصورت می 3پارامترهای همجسم با استفاده از المان یعملیات انفصال در موقعیت اولیه
 است: یابیبه صورت زیر قابل درون iXها یعنی ها در موقعیت اولیه برحسب موقعیت گرهی آنالمان یهندسه

(3-74) 1 2 3

1

( , , )
n

i i

i

  


X N X 

iهای هر المان است. تعداد گره nاستاندارد المان هستند و  4یابی یا توابع شکلها توابع درونiNکه در آن 

ا همختصات طبیعی المان در دستگاه محلی استاندارد هستند. باید توجه داشت که گره یکنندهها نیز مشخص
توان لذا پس از حرکت می ؛اندها در حین تغییرشکل به طور دائم متصل و حاوی ذرات مادی حالت اولیهو المان

 بیان داشت:

(3-75) 1 2 3

1

( , , ) ( )
n

i i

i

t  


x N x 
  

 به شکل زیر قابل بیان خواهد بود: پذیرفته نیزجابجایی صورت ،پارامترهای همبا توجه به استفاده از المان

(3-76) 
1

n

i i

i 

u N u 
  

                                                 
1
 Total Lagrangian (TL) 

2
 Updated Lagrangian (UL) 

3
 Isoparameter 

4
 Shape function 
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فوق نسبت  یگیری از معادلهنیز با مشتق Fنسور گرادیان تغییرشکل ات (3-3) ینظرداشتن رابطهچنین با در هم
 آید:اولیه به صورت زیر به دست میبه مختصات 

(3-77) 

1 1 1

1 2 3

11 12 13

2 2 2
21 22 23

11 2 3

31 32 33

3 3 3

1 2 3

n
i

i

i

x x x

X X X
F F F

x x x
F F F

X X X
F F F

x x x

X X X



   
 
    
     

                
 
   


N

F x
X

 

  

 توان نوشت:می (74-3) یای مشتق و نیز رابطهزنجیره یاز طرفی با درنظرداشتن قاعده

(3-78) 
T

i i i



    
   

     

N N Nξ X

X ξ X ξ ξ
 

  

در این رابطه X خطی از دستگاه مختصات شود که ماتریس یک نگاشت نامیده می 1ماتریس ژاکوبین
های انتگرال یچنین دترمینان این ماتریس در روش تغییرمتغیر محاسبهکلی به مختصات طبیعی است. هم

به صورت زیر  (74-3) یگیری از رابطههای این ماتریس با بهرهلفهؤ م. [94, 90, 11] رودچندگانه به کار می
 :محاسبه خواهد بود قابل

(3-79) 

1 1 1

1 2 3

2 2 2
,

11 2 3

3 3 3

1 2 3

;
n

ji
j i

jj j

X X X

NX X X X
X

X X X

 

   
 
   

     
   
      

   
 
   



ξ ξ ξ

X
J

ξ ξ ξ ξ

ξ ξ ξ

 

  

 الگرانژ نیز قابل-ب(، کرنش گرین-10-3)و  (7-3)نظرداشتن روابط ی گرادیان تغییرشکل و در با محاسبه
 گردد.نیز معرفی می 2مفهوم گرادیان تغییرمکان ،جا برای سهولت محاسباتمحاسبه خواهد بود. در این

                                                 
1
 Jacobian 

2
 Displacement gradient 
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 [94] ریپذرشکلییجسم تغ کیدر طول حرکت  یلیفرانسید ءجز کیطول رییتغ(: 8-3) ریتصو

 

در موقعیت فعلی منتقل شود،  p یدر موقعیت اولیه به نقطه P یاگر نقطه (8-3) ریتصو با درنظرگرفتن 
 .u=x-Xاز  است شود، عبارتنشان داده می uکه با  p یتغییرمکان نقطه

منتقل شده است، به  q یکه در موقعیت فعلی به نقطه Qهمسایگی  یدر همین حال تغییرمکان یک نقطه
 آید:صورت زیر به دست می

(3-80)    d x dx X dX d dx dX       u u u 
  

 توان نوشت:می (4-3) یبا استفاده از رابطه و اکنون

(3-81) d .d d ( ).d   u F X X F I X 
  

ای زنجیره یگیری از قاعدهو بهره Xبه صورت تابعی از  uنظرگرفتن سوی دیگر در حالت کلی با در  از
 را به بیان زیر نیز ارائه نمود: duتوان تغییرمکان دیفرانسیلی مشتق، می

(3-82) 

1 1 1

1 2 3

1 1

2 2 2
2 2

1 2 3

3 3

3 3 3

1 2 3

.

u u u

X X X
du dX

u u u
d du dX d d

X X X
du dX

u u u

X X X

   
 
      
      

                   
 
   

u u H X 
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توان نتیجه اخیر می یدو رابطه یبا مقایسه .[94] شودعنوان گرادیان تغییرمکان شناخته میبه Hنسور اکه ت
 گرفت:

(3-83)     H F I F H I 
  

 توان به صورت زیر بیان داشت:ا میالگرانژ ر -ب( کرنش گرین-10-3) یبا این تعریف، با توجه به رابطه

(3-84)         
1 1 1

2 2 2

TT T T        E F F I H I H I I H H H H 
  

که در آن عبارت نخست  T1
2

H H  بخش خطی کرنش بوده و عبارت T1
2

H H  بخش
 غیرخطی آن است.

 سازی معادالت تعادلخطی   

واقع قانون کار مجازی به کار گرفته ی تعادل در قالب فرم ضعیف و در بندی اجزای محدود، معادلهدر فرمول
نش دوم این فرموالسیون ت خواهد گرفت. درمورد استفاده قرار پژوهش رویکرد الگرانژین کلی  شود. در اینمی

 .[94, 11] گرددترتیب به عنوان معیارهای تنش و کرنش منظور میالگرانژ به-و کرنش گرین کرشهف-پایوال
زی، به صورت زیر شده برحسب میدان سرعت مجاکار مجازی مادی بیان (41-3) یبا این توضیح، معادله

 شود:بازنویسی می

(3-85) 
int

0 0: . .

b t

V V V

W W W

dV dV dA  


   S E b u t u 

  

با استفاده از روش کار مجازی  یآوردن پاسخ معادلهدستاین رابطه در حالت کلی غیرخطی است. برای به
های این رابطه منظور ترمشود. بدینای مناسب خطی گونهکار مجازی به یرافسون، باید معادله-تکراری نیوتن

محاسبه می u∆ها نسبت به یک افزایش تغییرمکان به صورت جداگانه در نظر گرفته شده و مشتق جهتی آن
 گردد.

ان میالگرانژ بی-و کرنش گرین کرشهف-پایوالحسب تنش دوم ازی داخلی بر کار مج ،در عبارت فوق
ه نسور تنش باشود. تغیرخطی این عبارت با تغییرمکان از این دو عامل ناشی می یصورت رابطهد و بدینشو 
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-نسور کرنش گریناحال، تمکان وابسته است و در همینی خود به تغییرنوبهکرنش بستگی دارد و کرنش نیز به

 u∆ان کهت افزایش تغییرمان است. مشتق جهتی این عبارت در جالگرانژ نیز تابعی غیرخطی از تغییرمک-
 از: ستعبارت

(3-86)  int ( ( )) : ( ) ( ) : ( ( ))u u u

V

D W D D dV     S E u E u E u S E u 
  

)که در آن  )D u
E u الگرانژ و -تغییرات کرنش گرین یهشدخطی ( )Du

S E u ی شدهعبارت خطی
ای و نیز قانون زنجیره (84-3)و  (83-3)است. ترم خطی کرنش با استفاده از روابط  کرشهف-پایوالانسور تنش ت

 :[94] شودمشتق، به صورت زیر بازنویسی می

(3-87) 
    

 

1
( )

2

1

2

TT

u

T T

d
D

d
  

 



 
         

 

   

E u H H E H I H E H I H
E

H H H H

 

  

در گرادیان تغییرشکل است. از سوی دیگر، عبارت uیک افزایش تغییرمکان ینتیجهHکه در آن
 یدر رابطه (87-3)و  (50-3)گذاری روابط ارائه گشت. با جای (50-3)نسور تنش نیز در رابطه ات یشدهخطی

توان عبارت خطی کار مجازی داخلی را پس ، می(83-3)نسوری و رابطه اگیری از روابط جبر تو بهره (3-86)
 :[94] سازی به صورت زیر ارائه نموداز ساده

(3-88) int : : :T T

u

V

D W dV 
       H HS F H C F H 

  

عبارت کار مجازی خارجی از دو قسمت تشکیل شده است. انتگرال نخست  (85-3) یدر طرف دوم رابطه
(، به تغییرمکان وابسته نبوده و لذا مشتق جهتی آن نسبت به افزایش bWکه مربوط به نیروهای حجمی است )

0bD صفر خواهد بود؛ uتغییرمکان W 
uشده توسط نیروهای سطحی . انتگرال دوم نیز مربوط به کار انجام

به تغییرشکل وابسته نیست )نظیر بارهایی که به  0tبار سطحی  ،(. در بسیاری از کاربردها و مسائلtWاست )
در چنین مواردی نیز مانند ترم مربوط به نیروهای حجمی، مشتق سویی نسبت به  ؛شوند(وارد می صورت ثقلی

سازی برای این عبارت موردنیاز نیست. اما در مواردی بار سطحی به گونه خطیچتغییرمکان صفر بوده و لذا هی
ارز این نوع بار، فشار وارد بر سطح شود. مثال بوارد می 1کنندهصورت یک بار دنبال تغییرمکان وابسته بوده و به

                                                 
1
 Follower force 
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بنابراین با رخداد یک تغییرشکل بزرگ، جهت بار  ؛است. فشار وارد بر یک سطح همواره بر آن عمود است
ای قلب ههای دریچهبیولوژیکی این نوع بار نیز اثر فشار خون بر سطح لت یوارده نیز تغییر خواهد نمود. نمونه

کند. در چنین مواردی آن تغییر می یجهت فشار وارده در هر نقطه ،شدن دریچهاست که در هنگام باز و بسته
که  بار خارجی نیز خواهد بود یلفهؤ تنش اولیه، دارای م های رفتاری  لفهؤ علوه بر م 1مماسی ماتریس سختی  

شود. برای وضوح در نظر گرفته می مجدداا  (88-3) ی. با این توضیح معادلهموضوع بحث این پژوهش نیست
ی به نویسی، این معادله به فرم ماتریسی و بردارتر در امور مربوط به برنامهدر بیان معادالت و نیز سهولت بیش

 شود:صورت زیر بازنویسی می

(3-89) int
ˆ ˆˆ ˆT T T

u

V

D W dV 
     
  H S H H F CF H 

  

های موجود به بوده و سایر ماتریس Cمادی ینسور االستیسیتهااز عناصر ت 6×6یک ماتریس  ̂Cکه در آن
 شوند:صورت زیر تعریف می

 (الف-3-90)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

ˆ 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

xx xy xz

xy yy yz

xz yz zz

xx xy xz

xy yy yz

xz yz zz

xx xy xz

xy yy yz

xz yz zz

S S S
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 Tangent stiffness matrix 
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بندی در یک جمع، [94, 90] سازیشده و روابط ریاضی خطیهای مطرحنظرداشتن فرضشکل با در بدین
 به صورت زیر حاصل خواهد شد:مجازی کار  یبیان ماتریسی فرم خطی معادله

(3-91) 
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و نیز با به Eالگرانژ -، کرنش گرینFگرادیان تغییرشکل  یباال، با محاسبه یعبارات موجود در معادله
لحاظ  و ماتریس ضرایب االستیسیته، به کرشهف-پایوالبنیادی مصالح در تعیین تنش دوم  یکارگیری معادله

ای نشدههای وابسته به آن مقادیر محاسبه( و ترمHمحاسبه خواهد بود. تنها گرادیان تغییرمکان ) عددی قابل
 شود:ل میبه صورت زیر عم (76-3) یبا توجه به رابطه هستند که برای تعیین آن

(3-92) 
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 رسید. (الف-93-3)ی ماتریسی به رابطهتوان می (92-3) یو در ادامه با توجه به رابطه

T (الف-3-93)  H B d 
  

 اند:صورت قابل نمایشهای آن بدیندرایهکه 
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 ی خواهد بود:نویسالگوریتم برنامهسازی در یک پیاده شده به بیان ماتریسی زیر قابلکار مجازی خطی اا نهایت

(3-94) 0 0
ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ . .T T T T
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dV dV dA dV
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 :استتفکیک  های زیر قابلکه به بخش

(3-95) 
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 مان در عبارت زیر خلصه خواهد شد:مماسی ال یترتیب معادلهو بدین

(3-96)      
c s i t b

k k d r r r 
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 شدهی نوشتهساختار کلی برنامه 

سازی باتی جامع پیادهمحاس یقبل، در قالب یک برنامه هایبخششده در دادهمحاسباتی توضیحرویکرد 
ترتیب کار گرفته شده است. مراحل کار بدینبه  1لبنویسی متگردیده است؛ که بدین منظور زبان برنامه 

)مطابق با  کسافزار میمیدر نرم MRIمغز به کمک تصاویر پزشکی  مدل یباشد که در ابتدا هندسهمی
RVE ساخته شده و سپس به همراه (8-3توضیحات بخش 

 3آباکوسافزار نرمو در میکر  مقیاسبه  های مربوط2
-که حاوی اطلعات مش شودمنجر می inp.*فایلی با پسوند  که بهگردد، بندی میمشهای مشـابه یا برنامه

لب مت یعنوان ورودی وارد برنامه* بهmat.ت با فرمباشد. این فایل ها میگذاری المانو شماره ها، گرهبندی
-شده شرایط بارگذاری و تکیهبه فرمت تعبیه INPUT_Xای با نام گردد. این فایل در ابتدا توسط زیربرنامهمی

بندی اولیه و نیز کنترل مواردی نظیر شود. در همین مرحله امکان نمایش و پلت مشاعمال میبه هندسه گاهی 
 ها و شرایط مرزی فراهم گشته است.ها و المانگره یشماره

ل های قبشده در بخشعات واردشود که در آن با توجه به اطلپردازشی فراخوانی می یدر گام بعدی هسته
در  از آن پسپردازنده و شده به برنامه، مراحل تحلیل را به پایان رسانده و نتایج به پسهای معرفیو نیز کنترل

انتقال اطلعات بین مجری الگوریتم  یتر به زیربرنامهمقیاس پایین RVEبرای اعمال بر  رویکرد چندمقیاسی
  ارائه شده است. (9-3) ریتصو  پردازشی در فلوچارت ید. مراحل اصلی الگوریتم هستهشو منتقل میها مقیاس

خطی غیر  یکنندهحل یاز زیربرنامه شدهپردازشی برنامه در این پژوهش با توجه به توضیحات ارائه یهسته
 ریتصو اد گشته است. ایج 5-3در بخش  شدهدادهساختار توضیحکارگیری . این زیربرنامه با بهبردبهره می

خش الزم به ذکر است که ب دهد.های اصلی آن را نشان میفلوچارت الگوریتم کلی این برنامه و بخش( 3-10)
شده برای بافت مغز، همراه با تغییراتی در جهت بهبود کارایی ی تعریفهای دریافتی از مادهمربوط به پاسخ

 های پیشین اضافه شده است.شده در پژوهشنامه، توسط نگارنده به کد  استفادهبر 

                                                 
1
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2
 Representive Volume Element 

3
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 [22, 4] برنامه یپردازش یفلوچارت عملکرد هسته(: 9-3) ریتصو

 مراتبیرویکرد چندمقیاسی سلسله درا هانتقال اطالعات بین مقیاس 

های مختلف ضروری است. لذا در این مراتبی انتقال اطلعات بین مقیاسدر رویکرد چندمقیاسی سلسله
ای سختی و بردار هپس از استخراج ماتریسشود. ها پرداخته میبخش به بررسی چگونگی این انتقال بین مقیاس

با به لکردن ماتریس سختی و بردار نیروی کلی سیستم، دستگاه معادالت حاصبارهای معادل گرهی و اسمبل
 های مجهول به دست خواهد آمد.شده حل شده و تغییرمکاناصلح رافسون  -کارگیری الگوریتم نیوتن

تر بررسی ینهای پایهای مقیاسولوژیک در مقیاس باالتر بر تغییرشکلدر این پژوهش اثر بارگذاری فیزی
از  RVEتر به یک مدل مقیاس بزرگ مراتبی، اطلعات از خروجییند سلسلهآمنظور طی یک فر شود. بدینمی

 ر این رویکردد شود که در ادامه به توضیح چگونگی این انتقال پرداخته خواهد شد.تر منتقل میمقیاس کوچک
دینب شود؛ر مقیاس درشت در نظر گرفته مید ی گاوسنقطهمتناظر با یک  ،مقیاس ریز RVE یمحدوده
ها حائز ر آنیاس ریز دنقاطی که بررسی پاسخ مق بهسپس  شود،تر اجرا میکه ابتدا مدل مقیاس بزرگ صورت

در محل اعمال ی گرادیان تغییرشکل در این پژوهش معیار بیشینه) یابدمیاختصاص  RVE یک اهمیت است
 .(در نظر گرفته شده استبار 
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 [22, 4] یرخطیمحدود غ یحل اجزا ییربرنامهز یاصل یهافلوچارت بخش(: 10-3) ریتصو
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، بهرهیی زیر به صورت جابجایی نقاط گنظر با استفاده از رابطهوردوس مای گشکل در نقطهگرادیان تغییر 
 شود:شده در مقیاس ریز اعمال میگرفتهدرنظر  RVEعنوان شرایط مرزی بر 

(3-97)  micro scale micro scale micro scale macro scale micro scale   u x X F I X 
  

 RVEلذا انتخاب  ثیرگذار است.أبسیار ت (97-3)ی نتایج رابطه در RVEکه واضح است ابعاد طورهمان
 های ساختاری و مقیاسی باشد حائز اهمیتی مناسبی برای مقیاس پایین از لحاظ ویژگیمناسب که نماینده

ای هگردد. استخراج گرهمحاسبه مینظر در مختصات کلی در گام بعد توابع شکل المان مورد خواهد بود.
بعدی کار خواهد بود. حال با توجه به روابط  یمرحله( که باید شرایط مرزی بر آن اعمال شود) RVEمرزی 

های های الزم برای اعمال شرایط مرزی در گرهدر اجزای محدود کلسیک، تغییرمکان (76-3)و  (3-74)
 هایآمده در گرهدستبه هایییرمکانتغ یرشده و مقاد محاسبه با استفاده از توابع شکل   فوق، یشدهاستخراج

گردد. هممیاعمال  یینپا یاسمق یبه نمونه یمرز یطدر قالب شرا این مقادیر گردد.میمحاسبه  RVEمرزی 
در  های متناظرشده در مقیاس باال دارای شرایط مرزی اولیه باشد، این مورد نیز به گرهچنین اگر المان انتخاب

RVE خلصه شده است. (11-3) ریتصو  اعمال خواهد شد. الگوریتم مراحل فوق در قالب فلوچارت 

 

 ساخت مدل هندسی مغز 

ترین عوامل تأثیرگذار در نتایج حاصل ی مسئله از ابتداییی بیومکانیک هندسهکه در مسائل حوزهجاییاز آن
بافت از اهمیت بسیاری برخوردار است. از این باشد، ساخت مدل هندسی متناظر با شرایط واقعی  از تحلیل می

سازی بافت مغز استفاده شده در شبیه 1افزار قدرتمند میمیکسرو در این پژوهش برای ایجاد مدل هندسی از نرم
افزار اختصاص یافته ی کار با این نرماست. به همین جهت این بخش به توضیح مختصری در خصوص نحوه

 است.

                                                 
1
 Materialise Interactive Medical Image Control System 
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 [22, 4] زیر اسیدرشت به مق اسیانتقال اطالعات از مق تمیالگور(: 11-3) ریتصو
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 جادیو ا یپزشک ریتصاو  2سازیدیجیتال است که به منظور 1زیاال یشرکت متر  ی ازمحصول کسیمیافزار منرم  
باشد افزارهای پردازش تصویر میی نرمکه از دسته افزارنرم نی. اردیگیمورد استفاده قرار م یبعدسه یهامدل

 یهابه منظور ساخت مدل( MRIو  CT ری)مانند تصاو  یبا مقاطع دوبعد یاستاندارد پزشک ریاز تصاو  ،[95]
هیشب ع،یسر  یسازنمونه جهت میبه طور مستق تواندیم کسیمیتوسط م هشدجادیمدل ا .بردیبهره م یبعدسه

 (12-3) ریتصو ها در از آن ییکه نما ردیمورد استفاده قرار گ یمهندس لیتحل هایندیو فرآ یاعمال جراح یساز
ی پزشکی گردد که نسخهعرضه می 4و پزشکی 3ی تحقیقاتیافزار در دو نسخهچنین این نرمهم .شودیم دهید 

 باشد.های تصویربرداری را نیز دارا میآن قابلیت اتصال مستقیم به دستگاه

 

 [96] افزار میمیکسهای نرمهایی از قابلیت(: نمونه12-3) ریتصو

 

و  یصنعت داتیتول ،یساز نمونه یهانهیشهرتش در زمعمده کهبوده  یالمللنیشرکت ب کی زیاال یمتر   
ندانشگاه  یشرکت از سو  کیکار خود را به عنوان  1990در سال  زیاال ی. متر باشدیم یپزشک شروع  کیبلژ  5لوو 

روند رشد،  یدر ادامه که نمودیت میفعال عیسر  یسازنمونه یشرکت در آغاز کار به عنوان دفتر خدمات نیکرد. ا

                                                 
1
 Materlialise 

2
 Digitalization 

3
 Research 

4
 Medical 

5
 Leuven 
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در جهان شناخته  عیسر  یسازمرتبط با نمونه یافزارهاو نرم زاتیتجه یکنندهد یتول نیتر به عنوان بزرگ زیاال یمتر 
 یسازهنمون ندیآو فر  یافتیدر  ریتصاو  نیکرد که امکان ارتباط ب دیرا تول یافزارشرکت نرم نیا 1992شد. در سال 

ها از آن یبعدمدل سه کی جادیو ا ریاز تصاو  یبعدسه یهاافزار امکان استخراج دادهنرم نی. انمودیرا فراهم م
عنوان حتت یپزشک ریکنترل تصاو  ستمیشکل س نیو به ا کردیفراهم م عیسر  یسازمدل یرا با الهام از تکنولوژ

 .[96] تر صورت گیردتر و سریعبسیار ساده 1تا فرآیندهای مهندسی به کمک کامپیوتر متولد شد کسیمیم

عنوان هد. بهکاهش د یمهندسان و پزشکان را به نحو مطلوب انیم یارتباط یهاتوانسته خأل کسیمیم افزارنرم
و همین قبل از انجام آن در اتاق عمل یمجاز یایدر دن ین انجام جراحامکا مکسیم یگر جراحمثال، عمل

از قابلیت طراحی تجهیزات  کسیمیمچنین هم. کندیم ایمهرا معمول در اتاق عمل  یندهایاز فرآ یاریبس طور
 جادیرا ا یمکانبرد و اخوبی بهره میهای آن در ساخت این ابزار بهو استفاده از داده 2هاپزشکی نظیر ایمپلنت

که  کسیمیم CAD طی. محهای محاسباتی دریافت شودندیجهت فرآ میبه صورت مستق ماریب یهاکرده تا داده
IGES یهایمنحن جادیبه کاربران امکان امندتر هم شده است، قدرت 3افزار جانبی  این پکیجبا استفاده از نرم

 .[97] کندنیز مهیا میرا  CAD های دیگرافزار به نرم هاو وارد کردن آن یکیاز سطوح آناتوم ی، استخراج قسمت4

شود شامل چهار پنجره بوده که در سه ( مشاهده می13-3) ریتصو افزار میمیکس که در نرم 5محیط کاری
بعدی حاصل از و در قسمت چهارم نمایی از مدل سه 8و سهمی 7، تاجی6قسمت  آن تصاویر  مقاطع محوری

افزار با دریافت تصاویر و مشخصمحیط، نرم از ورود به این پیششود. سازی نمایش داده میفرآیندهای مدل
 کند.بعدی میی تبدیل به یک حجم سههای هر مقطع، مدل را آمادهگیریکردن جهت
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 افزار میمیکس(: محیط کاری نرم13-3) ریتصو

 

هایی از بافت که موردنیاز ما هستند و میان قسمت متمایزکنندهافزار، معیار ی دوبعدی این نرمدر سه صفحه
ها هستند. به همین دلیل نخستین عملکردی که باید به انجام برسد تعریف 1های اضافه، ماسکسایر قسمت

افزار ها نرمبا ایجاد آستانه بر روی بافتپذیرد. صورت می 2هاست که با استفاده از دستور تعیین آستانهماسک
کند. ایجاد می 3ی ارزش خاکستریهای تصویر با استفاده از تعیین محدودهماسک جدیدی را بر روی پیکسل
مورد  یوترپیکام ینگارت که در مقطعاس یواحدشود گذاری میارزش 4این پارامتر که با یکای هانسفیلد

 متصل به ای  انهیرا مستیکه به س مشتمل بر ضرایبی است لدیفهانس یکای، فیبر طبق تعر . ردیگیاده قرار مفاست
ق و بر طب مختلف یخاکستر مقادیربا  ریتصو  کی به صورتها دادهتا  ددهیاجازه م دستگاه تصویربرداری

 :دنداده شو  شیو نما محاسبه ریز  یرابطه

(3-98) water

water air

HU K
 

 


 


 

  

                                                 
1
 Mask 

2
 Thresholding 

3
 Gray value (GV) 

4
 Hounsfield unit (HU) 



 ایسازی چندمقیاسی آسیب مغز تحت اثر بارگذاری ضربهشبیه                                                   80

 
 

ضریب  µچنین شود. همدر نظر گرفته می 1000سازی بوده و معموالا برابر با ضریب بزرگ Kدر این رابطه 
در  .[98]باشند ترتیب ضرایب متناظر آب و هوا میبه airµو  waterµتضعیف خطی پیکسل موردنظر و ضرایب 

 اند.بدن مشخص شده یمواد و اجزا یبرخ یبرا اسیمق نیا ریمقاد  ریجدول ز 

 [98] برای مواد مختلف HU(: مقادیر 1-3)جدول 
 

 HU ماده HU ماده

 3000تا  200 استخوان 0 آب

 300تا  100 بافت نرم -1000 هوا

 55تا  35 ماهیچه -90تا  -120 چربی

 100تا  13 خون 2300تا  2100 آلومینیوم

 45تا  20 بافت مغز 20000 فوالد

 

چنان ادامه ای نظیر مغز همهای پیچیدهالزم به ذکر است که تعیین مقدار دقیق معیار هانسفیلد برای بافت
افزار مقداری حدودی برای آن تعیین شده شده در نرمهای تعیینفرضاستفاده از پیشداشته و در عمل، ابتدا با 

تر در خصوص اطلعات بیش تری برای آن در نظر گرفت.توان مقدار دقیقی مدل حاصل میو سپس با مشاهده
 دسترسی است. واحد هانسفیلد در پیوست )پ( قابل

های تصاویر، با استفاده از ابزارهایی که مقادیر خاکستری پیکسلپس از ایجاد ماسک موردنظر با استفاده از 
ی نهایی مغز ویرایش کرده و با آمده را تا رسیدن به هندسهدستدر میمیکس تعبیه شده است مدل خام  به

زنی بعدی حاصل، پس از مشهای موردنیاز  مدل سهشود. داده، مدل برای ایجاد مش آماده می1هموارسازی
 شود.لب وارد میافزارهای تحلیلی و در مورد خاص  این پژوهش به کد متشده و به نرم استخراج

 

                                                 
1
 Smoothing 



 

 

  : 4 فصل
 سازی بافت مغزشبیه

 

 

 دیباچه 

در فصول پیشین اهمیت بررسی ضربات مغزی از نظر گذرانده شد و بیان شد که یکی از علل اصلی صدمات 
کسو شود، آسیبهای پس از آن میمغزی که منجر به ناتوانی . هم[99]باشد ها مینهای مکانیکی وارد بر آ
کسونچنین گفته شد که کرنش و رسیدن  [100]ها شناخته شده ی این آسیبعنوان دلیل عمدهها بههای طولی  آ

مغزی، گامی در های گیری از آسیبکند تا ضمن پیشها کمک میاین تغییرشکل به درک بهتری از سازوکار  
 .[101]های درمانی برداشته شود جهت بهبود ابزارهای تشخیصی و روش

های مکانیکی با استفاده از سازیی واقعی از مغز انسان و انجام شبیهسازی یک هندسهدر این فصل با مدل
های از جنس تغییرشکل برای مقیاس فرآیند چندمقیاسی ابتدا پاسخ، طی یک 1هوکین-مدل هایپراالستیک  نئو

شده با ی افزایش طول محاسبهماکرو، و پس از آن در مقیاس میکرو، به دست آمده و در نهایت با مقایسه
بیان  در کنارشود. در این فصل های مختلف بررسی میمعیارهای موجود، میزان آسیب وارده بر مغز در حالت

سازی هروند انجام یک شبیمورد استفاده، مواد بیشتری از هندسه، بارگذاری، شرایط مرزی و ضرایب جزئیات 
 شود.چندمقیاسی نیز دنبال می

                                                 
1
 Neo-Hookean 
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 شدهنویسیکد برنامهسنجی صحت 

لب، با استفاده از نتایج یک شده به زبان متی نوشتهسازی نیاز است تا برنامهپیش از آغاز فرآیند شبیه
های حاصل از آن به اثبات برسد. اعتماد این روش و یافتهسنجی شده تا قابلیتصحت 1محوریآزمایش تک

در مقابل تنش اسمی کمک این کد اجرا شده و سپس نمودار یک آزمایش کشش ساده بهبرای این امر ابتدا 
مرجعی است که صحت های آزمایشگاهی  ها متأثر از دادهشود. انتخاب این کمیتبرای آن رسم می 2کشش

( برای قسمتی از مادهµمقدار مدول برشی ) [102]در این مرجع  گیرد.سنجی با استفاده از نتایج آن صورت می
 kPaبرابر با ترتیب های کششی و فشاری بهبرای حالت شود(شناخته می 3ی سفید مغز )که با نام تاج شعاعی

رسم شده  (2-4) ریتصو ( و 1-4) ریتصو این حاالت در داده شده و نمودار موردنظر برای  kPa 1.75و  0.52
لب و نمودار برگرفته از مرجع افزار متشده در محیط نرمرسم میان نمودار قبول قابلتطابق این تصاویر  است.
سازیکافی برای انجام شبیه شده اعتبارنویسیکد برنامه که توان ادعا کرددهد. بنابراین میشده را نشان میاشاره

محوری  مورد اشاره در این پژوهش همه با استفاده های تکآزمایش باشد.های موردنظر این پژوهش را دارا می
و با شرایط مرزی و  ی گاوسنقطه 8با  (B8) یگرههشت یچهاروجهاز نوع  mm 1×1×1های از المان

 بارگذاری مربوط به کشش ساده انجام شده است.

  

 )ب( )الف(

 ؛در بارگذاری کششی شدهنویسیسنجی کد برنامه(: صحت1-4) ریتصو
 لب.ی متشده در برنامه)ب( نمودار رسم ،[102]مرجع  )الف( نمودار

                                                 
1
 Uniaxial 

2
 Nominal Stress – Stretch 

3
 Corona Radiata 
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 )ب( )الف(

 شده در بارگذاری فشاری؛نویسیسنجی کد برنامهصحت(: 2-4) ریتصو
 لب.ی متشده در برنامه، )ب( نمودار رسم[102])الف( نمودار مرجع 

 ی مدل مغزهندسه 

افزار ی مغز در نرمشدهدهیها به مدل حجمسازی تصاویر پزشکی و تبدیل آنبعدیپس از ترسیم و سه
زنی انجام جا فرآیند مشافزار آباکوس برده شده و در آنعنوان ورودی به نرمافزار بهمیمیکس، خروجی این نرم

زدن بر روی بافت مغز استفاده شده ( برای مشH4های چهاروجهی چهارگرهی )شود. در این پروژه از المانمی
از  اند(سازی شدهذخیره DICOM)که با فرمت  افزار میمیکسشده در نرمویر پزشکی استفادهتص 176 است.

ای از سه مقطع اصلی آن بوده که نمونه mm 1ی پیکسل و اندازه mm 1با ضخامت مقطع  MRIنوع تصاویر 
 درآمده است. شی( به نما3-4) ریتصو در  زیپروژه ن یسازمدل یروند کل شود.( مشاهده می4-4) ریتصو در 

 

 سازی و تحلیل تصاویر پزشکی(: نمایی کلی از فرآیند مدل3-4) ریتصو

فراخوانی تصاویر به ریفرآیند تصویربردا
نرم افزار میمیکس

ایجاد مدل سه بعدی 
سطحی در میمیکس

تبدیل مدل سطحی به 
حجمی

المان بندی مدل در 
نرم افزار آباکوس

وارد کردن خروجی  
آباکوس به مت لب
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 1مغز MRI(: سه مقطع اصلی تصاویر 4-4) ریتصو

 

( بها در پیوست )تر در خصوص انواع تصاویر استاندارد پزشکی و خصوصیات مختلف آناطلعات بیش
زدن( و افزار میمیکس )قبل از مششده در نرم( نماهایی از مدل ساخته5-4) ریتصو  چنین درهمموجود است. 

های این مدل هندسی پس از خروجیها و المانشود. اطلعات  گرهزدن( دیده میافزار آباکوس )پس از مشنرم
این اطلعات  شود.ها انجام میلب شده و محاسبات بر روی آنورودی وارد کد متعنوان گرفتن از آباکوس، به

هایی که شرایط ی گرهچنین شمارهدیگر در یک المان و همها به یکی ارتباط گرهها، نحوهی گرهشامل شماره
 باشد.شود، میها اعمال میمرزی و بارگذاری بر روی آن

 
 

 )ب( )الف(

 زدن در آباکوس.(: )الف( مدل ایجادشده در میمیکس، )ب( نمایی از مدل نهایی پس از مش5-4) ریتصو

                                                 
1
 Axial MRI 3Tesla – T1 Weighted 
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 شرایط مرزی 

ارتباط سر و گردن باعث ایجاد  چگونگی سازی  ی مدلچنین نحوهارتباط فیزیکی بین مغز و جمجمه و هم
های خود از حالتشود. به همین علت محققان در پژوهشسازی شرایط مرزی میشبیههای فراوانی در پیچیدگی

گاه، تکیه1توان به شرایط مرزی تماسیجمله میاز اینکنند. های مختلفی برای اعمال شرایط مرزی استفاده می
 .[103]تماس بین مغز و جمجمه اشاره کرد بودن و فرض صلب نخاعی-کردن مایع مغزی، مدل2لغزان های

گاه صلب استفاده شده صورت تکیه در پژوهش حال حاضر از دو شرط مرزی در باالی مغز و پایین نخاع به
 جلوگیرینیز و سر نسبت به گردن های چرخشی جهت حذف تغییرشکلاست. استفاده از شرایط مرزی صلب به

کسوناز ایجاد کرنش  ریتصو این موضوع در  .[104]د آیمی به حسابها، یک فرض معقول های اضافی در آ
 وضوح نمایان است.به( 4-6)

 

 [104](: شرایط مرزی مفروض برگرفته از مرجع 6-4) ریتصو

 

                                                 
1
 Contact boundary condition 

2
 Sliding supports 
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 ریبارگذا 

گیرد، این پژوهش در شرایط استاتیکی صورت میدر سازی نیروهای وارد بر مدل مغز که شبیهبا توجه به این
گردد. در ادبیات فنی این حالت به اعمال نیرو های گرهی اعمال میبارگذاری وارد بر آن به صورت جابجایی

بردن تأثیرات ناشی . علت دیگر  استفاده از این نوع بارگذاری از بین[105] شوداز طریق تیغ جراحی نیز تشبیه می
قطعیت بسیاری بوده های وابسته به خصوصیاتی از بافت مغز است که در بیماران مختلف دارای عدماز تفاوت

چنین علت استفاده از نیروی کششی هم .[106]کند ها کمک فراوانی میسازیسازی شبیهنبه همگو این کار 
 .باشدسری پس از اعمال ضربه به سر میسری و پسمتقابل پیشی وارده، تأثیرات عنوان ضربهبه

 Y مثبت شود، بارگذاری وارد بر مغز در راستای طولی آن )جهتمی ( مشاهده7-4) ریتصو طور که در همان
 سازی شود.وارده بر بافت مغز با فرض استاتیکی بودن آن شبیهکششی ی ( اعمال شده تا ضربهدر مدل هندسی

های اعمالی از جابجایی تصمیم بر تغییری آسیب ناشی از شدت بارهای مختلف، مقایسهدر ابتدا برای چنین هم
شده، صرفاا برای درنظرگرفته هوکین  -های مدل نئوبود که این عمل با توجه به محدودیت cm 5تا  cm 1میزان 

نتایج  که داشت توان امیدتر، میهای پیشرفتهلسمت مددر آینده با تغییر مدل به. صورت گرفت cm 1جابجایی 
 های متفاوت نیز بررسی شود.های بارگذاری با شدتسازی برای حالتحاصل از شبیه

 
 

 )ب( )الف(

 ،[107]وارد بر بافت مغز فشاری/کششی ضربات متقابل )الف( (: 7-4) ریتصو
 [105] کششی های گرهیشده به صورت جابجاییبارگذاری اعمال)ب( 
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 هوکین-کرنشی نئوتابع انرژی  

ی ی بافت مغز، محققان از گسترهدهندهی تشکیلسازی مادههای مختلف برای شبیهتا به حال در میان مدل
فرض کردهخطی هایی که بافت مغز را به صورت االستیک سازیاند؛ از شبیهها استفاده کردهوسیعی از مدل

چنان هیچ توافق اما هم .[109] ویسکواالستیکغیرخطی  های تری همچون مدلهای پیچیدهتا مدل [108] اند
ی حائز اهمیت . اما نکته[93]وجود نیامده است  انتخاب یک مدل خاص بهنتخاب یا عدمجامعی بر چرایی ا

برقراری یک تعادل میان دقت موردنیاز و پیچیدگی مدل مدنظر است. چرا که با افزایش در انتخاب مدل مناسب، 
طبع  آن های دریافتی، بر میزان پیچیدگی و بهرهای درگیر در هر مدل، علیرغم افزایش دقت در پاسخپارامت

 شود.سازی مدل نیز افزوده میدشواری پیاده

نمونه های وارد بر بینی جابجاییی دیگری که باید در انتخاب مدل مناسب مدنظر قرار گیرد، پیشنکته
های کوچک )علیرغم گیرند، عموماا در کرنشدر یک خانواده قرار میهایی که مدلصورت که است. بدین

نهایی نزدیک به هم دارند. برای مثال، توابع انرژی کرنشی خانوادههای بزرگ( پاسختغییرشکل گد  که به  1ی آ
چندان حتی تا میزان کشش نه( 8-4) ریتصو طبق  ،شودهوکین منجر می-و نئو 2ریولین-های خاص مونیحالت

 دهند.دیگر ارائه میهایی بسیار شبیه به یکپاسخ 1.5کم  

 

 [93]ی توابع معمول هایپراالستیک، برگرفته از مرجع (: مقایسه8-4) ریتصو

                                                 
1
 Ogden 

2
 Mooney-Rivlin 
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ی بافت نمونهی انتخابی از رسد، ناحیهی دیگری که در انتخاب تابع انرژی کرنشی مهم به نظر میملحظه
ی هایی از بافت مغز )مانند مادهطور مثال، برخی محققان بر این باورند که قسمت. به[110] مورد آزمایش است

کسونگرد بوده و باید جهتسفید( شدیداا ناهمسان ؛ [111]ابع انتخابی تأثیرگذار باشد های آن در تگیری آ
های کوچک همگن توان بافت سفید مغز را در کرنشکه میاند ها نشان دادهبعضی دیگر از پژوهشکه درحالی

اند که خصوصیات بافت مغز، ترتیب مطالعات دیگری نیز نشان دادههمین. به[112]گرد فرض نمود و همسان
های اخیر یک تحلیل آماری دیگر نیز در سال .[113]ی آن ندارد ی مورد مطالعهتوجهی به ناحیه وابستگی قابل

کسون هایگیریدارد که رفتارهای وابسته به جهتبیان می توجه و عمده نیستند  چنان قابلبافت مغز آن هایآ
[102]. 

پذیری بافت مغز نیز در انتخاب تابع انرژی کرنشی تأثیرگذار خواهد بود. با آنمدنظر قراردادن میزان تراکم
ی دیگری تغییرات حجمی مادهاند، مطالعهناپذیربودن بافت مغز صحه گذاشتهکه بسیاری از مطالعات بر تراکم

 .[114]پندارد تر میی سفید مغز مقداری کوچکر برابر مادهی خاکستری را د

منجر  (1-4) یهوکین با رابطه-بندی تمام مواردی که در باال ذکر شد، به انتخاب تابع انرژی کرنشی نئوجمع
های که کرنشچنین با توجه به اینهم کند.پیروی می (69-3)ی ناپذیری آن نیز از رابطهشده است که تراکم

های از پیچیدگی نمودن نظرصرفناشی از ضربات استاتیکی وارد بر مغز کوچک بوده و هدف از این پژوهش 
 گرد فرض شده است.مغز کاملا همگن و همسانباشد، بافت غیرضروری می

(4-1)   2

1

1
( ) ( ) ( ) 3 ( 1)

2 2
U J I J  


     C C 

  

 که در آن داریم:

(4-2) 1/3 1/3

1 3 1 3( ) ( ) ( ) ( ) :I tr I I I       C C C C I 
  

 مربوط به این ماده 1کرشهف-پایوال دوم ، تنش(70-3) یرابطهو بر اساس  سومبا توجه به توضیحات فصل 
 شود:محاسبه می (3-4) یهبطااز ر 

(4-3) 
1 1/3 1 1

3 1

1
S 2

3
volumetric

isochoric part
part

pJ I I pJ
      

      
  

C I C C
C

 

  

                                                 
1
 PK2 stress 
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 شود:که تعریف می

(4-4) ( 1)p J  
  

 آید:می به دستزیر  به صورت (3-4)ی چنین مشتق موجود در رابطههم

(4-5)  
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I C 
  

محاسبه می 1دلتای کرونیکرگیری از تعریف و بهرهی زیر در روابط فوق از رابطه شدهاستفادهتانسور واحد 
 شود:

(4-6) 1 if   

0 otherwise
ij

i j



  


I 

  

 و استفاده از توضیحاتگرین -نسبت به تانسور راست کوشی (3-4)ی گیری دوباره از رابطهحال با مشتق
 شود:می استخراج (7-4)ی ی مربوط به این ماده نیز از رابطه، تانسور االستیسته(52-3)ی فصل سوم و رابطه

(4-7) 
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1 1 2 1 1

1
2 2 2

3

2 1

3 3

2

ijkl

ijkl

I I pJ

I I I

pJ J

  

    

   

     
           

 
         

 

   

S
C I C C

C C C

I I C C I C C

C C I C C

 

                                                 
1
 Kronecker delta 
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 که در آن داریم:

(4-8)        
1

1 1 1 11

2

ij

ijkl ik jl il jk
kl



   


    
  

C
I C C C C

C
 

  

 :است در روابط زیر خلصه شده (7-4)ی های رابطهگیریجزئیات مشتق

(4-9) 
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(4-10) 
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 سازی چندمقیاسیشبیه 

های آن در مقیاس 2و پاتولوژی 1چنین فیزیولوژییابی به درکی جامع از شرایط فیزیکی بافت مغز و همدست
های باالتر )از در مقیاس انتخاب مدل ساختاری مناسب یکی از ضروریاتکوچک )سطوح سلولی و مولکولی( 

کند تا دریابیم که . به همین ترتیب است که این اطلعات به ما کمک می[115]باشد می جمله سطح بافت(
ها در شرایط سلمت باعث ها در شرایط بیماری باعث کاهش مقاومت بافت مغز، و کدام پدیدهکدام پدیده

 .[116]شوند و بهبود رفتار آن می تقویت

های چندمقیاسی طی سالیان متمادی در علوم مختلف پایه و سازیکه شبیهاین از طرف دیگر با وجود
به دالیل متعددی با محدودیتی بیومکانیک های چندمقیاسی  حوزهسازیاند، اما شبیهمهندسی به کار برده شده

وان در ها، تغییرپذیری فراسنجی مدلشده برای گسترش و صحتآوریهای جمعهایی از جمله کمبود داده
ها( مقیاسها )حتی در تکطور رفتار ذاتاا غیرخطی آنها و همینخصوصیات عملکردی و کالبدشناسی بافت

 .[5]باشند روبرو می

نحوی که در مراتبی بهسازی چندمقیاسی بافت مغز به روش سلسلهی شبیهلذا در این بخش از پژوهش نحوه
 شود.( قابل مشاهده است توضیح داده می9-4) یرتصو 

 

 

 

 

 

 

             
          [78] 

                                                 
1
 Physiology 

2
 Pathology 

 RVEهای جابجایی آکسون

 سازی روش چندمقیاسیای نمادین از پیاده(: ارائه9-4) یرتصو

 بارگذاری میکروسکوپیک

 بارگذاری ماکروسکوپیک

 از مقیاس میکروسکوپیک مغز RVEمدل 

 مدل سر از مقیاس ماکروسکوپیک مغز
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 مقیاس ماکرو سازیشبیه   

شده بندیهای پیشین بررسی شد، مدل مشدر مقیاس ماکرو که شرایط مرزی و بارگذاری آن در قسمت
( Yدر جهت طولی )جهت متری جابجایی یک سانتیده و المان چهارگرهی بو  322924گره و  83056دارای 

های آن استفاده شده که در قسمت نتایج نیز از قابلیت 1پلتافزار ت کبا استفاده از نرم به آن وارد شده است.
ابعاد  ( ترسیم شده است.10-4) ریتصو شده از مغز پیش از اعمال بارگذاری در بندیماکروی مش است، مدل

 اند.وارد شده( 1-4)جدول این مدل در راستاهای مختلف در 

 

 شده پیش از بارگذاریبندی(: مدل ماکروی مش10-4) ریتصو

 

                                                 
1
 Tecplot 
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 (: ابعاد مدل در مقیاس ماکرو1-4)جدول 

 (Zجهت ارتفاعی ) (Yجهت طولی ) (Xجهت عرضی )

mm 119.56 mm 160.80 mm 127.13 
 

ز ااستاتیکی بوده و ضرایب مورد استفاده در این مقیاس که  به صورتگرفته بر روی این مدل تحلیل صورت
طور که در فصل الزم به ذکر است همان .است خلصه شده (2-4)جدول ، در اندبرداشت شده [117] مرجع

ی مدول برش ضریبی از به صورتعنوان پارامتر پنالتی عمل کرده و معموالا به (κسوم بیان شد، مدول بالک )
(µفرض می )1چنین ضریب اول المههم .[118, 90, 11] گردد (λ با ) توجه به فرموالسیون مسئله وارد محاسبات

 گران بیان شده است.ی سایر پژوهششود و صرفاا جهت استفادهنمی

 [117](:  ضرایب مورد استفاده در مقیاس ماکرو 2-4)جدول 

 (κمدول بالک ) (µمدول برشی ) (λ)ضریب اول المه 

Pa 34335 Pa 3159 Pa 410×3159 

 

 نتایج مقیاس ماکرو 

های مختلفی از جمله تنش، کرنش و جابجایی سازی مقیاس ماکرو نتایج در قالب کمیتپس از انجام شبیه
پلت افزار ت کی نرمهای مختلف برعهده2کانتورتر نیز اشاره شد ترسیم طور که پیشاند. هماناستخراج قابل

های مهندسی دارد. این نرمهای فراوانی در رسم و نمایش نتایج حاصل از تحلیلگذاشته شده است که قابلیت
رابط یک  کمکبهلب مرتبط شده و ی مهندسی از قبیل آباکوس و متافزارهای دیگر حیطهخوبی با نرمافزار به

ای و های کارتزین، استوانهبعدی در مختصاتقابلیت ترسیم نمودارهای دوبعدی و سه ،کاربرپسندگرافیکی 
 دهد.های مختلفی در قالب تصویر، انیمیشن و فیلم ارائه میچنین خروجیافزار همکروی را دارد. این نرم

                                                 
1
 Lamé's first parameter 

2
 Contour 
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هر سه  ها در مقاطی ازییی تصاویری واضح از جابجانتایج این بخش سعی شده است که با ارائهی در ارائه
ترین بازدهی از نتایج به دست آید؛ ها در نمایی نزدیک، بیشها و کرنشجهت  مختصات در نمایی کلی و تنش

 ها ارائه شده است.چنین جانمایی هریک از مقاطع و نماهای نزدیک در کنار نتایج آنهم

 

 در نمای ایزومتریک Y(:  جابجایی جهت 11-4) ریتصو
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 X-Z یدر صفحه Yجهت  ییجابجا(: 12-4) ریتصو

 

 Y-Zی در صفحه Y(: جابجایی جهت 13-4) ریتصو
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 X-Yی در صفحه Y(: جابجایی جهت 14-4) ریتصو

 

 شدهدادهنشان در مقطع عمودی   Y(: جابجایی جهت 15-4) ریتصو
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 شدهدادهنشان در مقطع افقی   Y(: جابجایی جهت 16-4) ریتصو

 

ترین جابجایی که همان جابجایی رفت و در تصاویر باال نیز مشخص است، بیشطور که انتظار میهمان
ی جلوی مغز رخ داده است. همترین نقطهباشد، در محل اعمال آن یعنی انتهایی( میcm 1ی اولیه )واردشده

های های باالیی و پایینی مغز، جابجاییبودن جابجایی قسمتبسته شده وچنین با توجه به شرایط مرزی تعریف
دار یک طیف از مقدار صفر تا مق به صورتصفر بوده و سایر نقاط میانی دورترین مناطق از محل بارگذاری 

 د.شوناز نظر گذرانده می 1زمیس  های نرمال و فونها و کرنشاند. در ادامه نتایج تنشهمتر جابجا شدیک سانتی

                                                 
1
 Von Mises 
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 در محل اعمال بارگذاری Y-Yهای نرمال جهت (: کرنش17-4) ریتصو

 

 در محل اعمال بارگذاری Y-Yهای نرمال جهت (: تنش18-4) ریتصو
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 میسز در محل اعمال بارگذاریهای فون(: کرنش19-4) ریتصو

 

 میسز در محل اعمال بارگذاریهای فون(: تنش20-4) ریتصو
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ها و کرنشتنشبودن میزان جابجایی وارده، برخلف چنین پایینافزاری و همهای نرمبه توجه به محدودیت
استفاده  2های نرمال از حالت نمایش نواریها و کرنشاستفاده شده، در تنش 1میسز که از حالت پیوستههای فون

شدن کانتورهای آن در محل اعمال بارگذاری آمدن کیفیت نمایش و گسستهشده است که این امر باعث پایین
 گشته است.

ی وقوع یک جابجایی کلی مثبت در دهندهمطابق انتظار نشان ((17-4) ریتصو های نرمال )نتایج کرنش
طور که مشخص که هماندر صورتیباشد. ترین کرنش در زیر نقاط بارگذاری میچنین بروز بیشو هم Yجهت 

تواند ناشی از تورفتگی برخی الماندهند که میهای منفی را نشان میدادن کرنشها رخاست تعدادی از المان
به های نرمال ها و تنشکه کرنشچنین با توجه به اینهای مجاور خود باشد. همها نسبت به حرکات المان

گیری ناشی از میانگین توانداند، بروز خطا در نمایش کانتورها میافزار شدهوارد نرم 3های گرهیداده صورت
داده به صورتمیسز های فونها و تنشکه اطلعات مربوط به کرنشدر محاسبات بین گرهی باشد. در حالی

 کند.های گرهی میافزار شده و این خطا را منحصر به دادههای المانی وارد نرم

بر وقوع نیز با تحلیل مشابهی روبرو هستیم. چرا که علوه ((18-4) ریتصو های نرمال )در خصوص تنش
های منفی در نقاطی از کانتور ای موردانتظار است، نمایش تنشترین تنش در زیر محل بارگذاری که نتیجهبیش

ترین مقادیر ترین و کمکه بیشباشد. ضمن اینها بیان شد میمورد کرنش چه که درهایی مشابه آننیازمند توجیه
و  MPa 3ترتیب ی نرمال بههاترین مقادیر در تنشترین و کمو بیش -%25و  %25ترتیب به های نرمالکرنش
MPa 7- پلت باعث خواهد شد که های گرهی به ت کتوضیح است که نوع ورود داده است. مجدداا قابل

 ها در عمق بیشتری رخ داده و قابل نمایش در کانتورهای سطحی نباشد.ها و کرنشقسمتی از مقادیر این تنش
هایی بسیار دورتر از محل بارگذاری که تواند در المانها میها و تنشی کرنشچنین مقادیر بیشینه و کمینههم

 در تصاویر نشان داده شده است، رخ دهد.

میسز نسبت به موارد مشابه نرمال آن ود کیفیت نمایش کانتورهای تنش و کرنش فونطور که بهباما همان
شود. کمینه اعتناتری می تر و قابلموجب نمایش نتایج دقیق 4محورالمان به صورتها دهد، ورود دادهنشان می

                                                 
1
 Continuous 

2
 Banded 

3
 Nodal 

4
 Cell Centered 
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میسز نیز های فونتنشی بوده و کمینه و بیشینه 1.1میسز به ترتیب صفر و های فونی نتایج در کرنشو بیشینه
 باشد.می MPa 5ترتیب صفر و به

کآزمایش کشش تپس از بررسی کانتورهای مدل کلی مغز، نمودارهایی نیز از چند کمیت موردتوجه در 
 هایی هم بر روی این مقادیر صورت گیرد.شده، تحلیلی نتایج یافتشود تا ضمن تکمیل ارائهارائه می محوری

ادعا کرد که اگر نمودارهای این مقادیر برای مدل کلی نیز ترسیم شود تفاوت چندانی با  توانمیکه ضمن این
 باشد.می mm 1×1×1ابعاد المان مورد بررسی در آزمایش  نخواهند داشت. یمحورموارد مشابه کشش تک

 

 یمحورکشش تکدر جابجایی -(: نمودار نیرو21-4) ریتصو

 

 یمحوراسمی در کشش تک کرنش-اسمی تنش(: نمودار 22-4) ریتصو
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 یمحورنسبت کشش در کشش تک-(: نمودار تنش کوشی23-4) ریتصو
 

شده در پژوهش، حال نمودار ی نئوهوکین استفادهمشخصات مختلف مادهی نمودارهای پس از مشاهده
؛ علیمشاهده خواهیم کرد ی بارگذاریهای زیر نقطهجابجایی را در مدل کامل مغز برای یکی از المان-نیرو

تطابق نسبی  یمحورو مسیر آن با حالت مشابه  کشش تک 1چنان روندرغم تفاوت طبیعی میان مقادیر نیرو، هم
 دارد.

 

 ی بافت مغزشدهسازیجابجایی برای مدل اصلی شبیه-(: نمودار نیرو24-4) ریتصو

                                                 
1
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 سازی مقیاس میکروشبیه   

 سازی مقیاس میکروی شبیهمقیاس ماکرو و بررسی نتایج آن، در این بخش نحوه سازیپس از انجام شبیه
سازی در این مقیاس، انتقال نتایج مقیاس ماکرو به مقیاس میکرو توضیح داده خواهد شد. هدف از انجام شبیه

کسونهایی از نوع جابجاییهای این مقیاس به صورت کمیتو دریافت پاسخ باشد. کمیتی که بهها میهای آ
( بوده که جابجایی در Fر گرادیان تغییرشکل )کند تانسو تر ایفای نقش میعنوان رابط  بین مقیاس باالتر و پایین

کند؛ سپس با را به مقیاس پایین منتقل می ی بارگذاری()یکی از نقاط محدوده ی مقیاس باالترین نقطهبحرانی
آن نقطه برای مقایسه با معیارهای موجود برداشت می نهایی   ، جابجایی  RVEانجام تحلیل بر روی یک المان  

 شود.

 مقیاس میکرو RVEتعریف  

 2های دیگری از قبیل سلول واحدشود و با نامنامیده می RVEکه به اختصار « 1المان حجمی  نماینده»یک 
باشد و با تکرار تعداد تر بوده که مشخصات آن را دارا میشود، جزئی حجمی از یک حجم بزرگنیز شناخته می

های سازیاین عمل که یک فرآیند مرسوم در شبیهتوان کل حجم موردنظر را ساخت. زیادی از این جزء می
شود تا به جای انجام محاسبات بر روی کل مقیاس مدنظر، تنها به یک المان منفرد چندمقیاسی است باعث می

 اکتفا کرده و نتایج حاصل از آن را به کل آن حجم مرتبط ساخت.

گیری در آن اندازه ابعاد قابل تعریف با ترین حجم قابلکوچک RVEهای تکرارشونده یک در هندسه
. انتخاب [120, 119]های ساختاری  میانگین در مدل کلی باشد ی پاسخکه باید نماینده شودمقیاس محسوب می

تواند در شرایط مختلف کاملا متفاوت ی موردنظر میکه این شرایط را داشته باشد بسته به مسئله RVEیک 
دار در مقیاس پایین، رفتار رفتار جهتباید به نحوی انتخاب شود که علوه بر اعمال   RVEکه باشد. ضمن این
 .[121]تأثیر قرار ندهد گرد مقیاس باال را تحتهمگن و همسان

پذیر های گوناگون و با ابعاد متنوع امکانبه صورتشده با فیبر کامپوزیتی  تقویت در مواد RVEانتخاب 
ونده تکرارش به صورتگیری در خصوص شکل آن است که باید ها در این انتخاب، تصمیماست. یکی از چالش

 ریتصو  است دراستخراج  ها قابلهای واحدی که از این نوع کامپوزیتدر کل جسم قرار بگیرد. دو نوع از سلول

                                                 
1
 Representative Volume Element 

2
 Unit Cell 
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کسونشود. در این پژوهش با توجه به ساختار و نحوه( مشاهده می4-25) دیگر، ها در کنار یکی قرارگیری آ
برای مدل [122] و [99] جعادر مر  نیز از آن( شد که یک نمونه 1ضلعیتصمیم به انتخاب نوع دوم )آرایش شش

 است. به کار رفتهسازی رفتار بافت مغز 

 

 [121]استخراج از آن  های واحد قابلی مرکب و سلولشده از سطح مقطع یک مادهسازیآل(: نمایی ایده25-4) ریتصو

 

نحوی انجام زنی به، فرآیند مشmµ 1×1×1با ابعاد  و ترسیم آن در آباکوس RVEپس از انتخاب شکل 
 (H4المان چهارگرهی ) 1003پذیر باشد که منتج به امکان 2ای()دوره متناوب به صورتگرفت که استفاده از آن 

کسون به ماتریسگره شد. ضمن این 233با  های دوایر ی اندازهکننده( که مشخصfV) 3که نسبت حجمی آ
هم باشد.می [123]و  [122]، [99]فرض شده است که برگرفته از مراجع  %53باشد، برابر با ترسیمی نیز می

متأثر از گرادیان تغییرشکل  RVEتر نیز بیان شد، شرایط مرزی و بارگذاری وارد بر طور که پیشنچنین هما
های ناشی از ضربه، بر مقیاس میکرو اعمال گردیده شده از مقیاس ماکرو در محل واردآمدن جابجاییمنتقل
ع مادهمقیاس ماکرو یعنی از نو مدل مورد استفاده در مقیاس میکرو نیز مشابه با مدل رفتاری مفروض در  است.
 مشاهده است. ( قابل26-4) ریتصو زدن در پس از مش RVEشمای نهایی باشد. هوکین می-ی نئو

                                                 
1
 Hexagonal array 

2
 Periodic 

 
کسون RVEی ماتریس، حجم دربرگیرنده3  گیرند.ها در آن قرار میاست که آ
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 سازی ژنتیکبرازش منحنی و الگوریتم بهینه 

این ماده برای  موجودنبودن ضرایب  چنین همو  RVEهوکین برای -ی نئواستفاده از مادهبا توجه به فرض 
کسون،  و الگوریتم  1فرآیندهای برازش منحنیمتشکل از  روندیرا با موردنیاز بایست ضرایب میماتریس و آ

 [124] جود در مرجعهای آزمایشگاهی مو به دست آورد. به این صورت که با استفاده از داده 2سازی ژنتیکبهینه
، 3عملیات پردازش تصویر لب وکمک متابتدا بهکار برده شده است، نیز به [122]که پس از آن در مرجع 

حاصل از یک آزمایش کشش تک کرنشی  -تنش )که نتایج   های آزمایشگاهیداده نمودار   نقاط رویمختصات 
 Ogdenی توجه شود که هردوی این مراجع فرآیند برازش را صرفاا برای ماده شود.برداشت می محوری هستند(

 4اییک نمودار چندجمله لبی برازش منحنی موجود در متهگیری از برنامپس از آن با بهره اند.انجام داده
 تا نقاط هدف موردنیاز الگوریتم ژنتیک به دست آید. شودبه نقاط حاصله برازش می

ی نتایج  انجام شود تا با مقایسه ((26-4) ریتصو یافته )شکل RVEسپس باید یک آزمایش مشابه بر روی 
( و µضرایب مدول برشی ) ،ی قبل و با استفاده از الگوریتم ژنتیکای مرحلهحاصل از آن با نمودار چندجمله

کسون هستند، به دست آید. نتایج نمودارهای  RVE( برای هر دو جزء κمدول بالک ) دستبهکه ماتریس و آ
در واقع ( به تصویر کشیده شده است. 27-4) ریتصو از این روند در کنار نتایج آزمایشگاهی  آن در  آمده

رساند، یافتن ضرایبی مناسب برای الگوریتم ژنتیک در یک فرآیند تکرارشونده به انجام می عملکردی که
کسون بوده به نحوی که نمودار کشش تنش اسمی  حاصل از این ضرایب در یک آزمایش  کشش -ماتریس و آ

 ی آزمایشگاهی باشد.آمدهدستمحوری، مشابه با نتایج بهتک

 ه شود.مراجع )ت( ژنتیک و چگونگی استفاده از آن به پیوستجهت آشنایی بیشتر با الگوریتم 

 

                                                 
1
 Curve fitting 

2
 Genetic algorithm 

3
 Image processing 

4
 Polynomial 



 ایسازی چندمقیاسی آسیب مغز تحت اثر بارگذاری ضربهشبیه                                                  106

 
 

 

 ها هستند.گر آکسونهای قرمزرنگ نمایانشده؛ قسمتزدهمش RVE(: 26-4) ریتصو

 

 

 با استفاده از الگوریتم ژنتیک [124]شده بر نتایج آزمایشگاهی  مرجع (: نمودار برازش27-4) ریتصو
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سازی مقیاس میکرو اند، شبیهنوشته شده( 3-4)جدول شده که در از ضرایب یافتتوان با استفاده حال می
 فادهاست شود که مدول بالک در نقش یک پارامتر پنالتی عمل کرده ومجدداا یادآوری می را نیز به انجام رساند.

کسون، همان از  نیز اعمال شده، بلمانع است. [125]طور که در مرجع دو مقدار متفاوت برای ماتریس و آ
کسونآمدن مقادیر بیشتر  مدولدستکه بهضمن این نحوی بهها نسبت به ماتریس، های برشی و بالک برای آ

تر بودن  سختهای پیشین نیز پژوهش های اخیردر سال . چرا کهکندنمایان میاین فرآیند را  انجام دیگر صحت
کسون  .[128-126]اند به اثبات رساندهرا سلولی خارجها نسبت به ماتریس آ

 RVE ی(: ضرایب حاصل از الگوریتم ژنتیک برای اجزا3-4)جدول 

مدول برشی ماتریس 
(matrixµ) 

مدول بالک ماتریس 
(matrixκ) 

مدول برشی آکسون 
(axonµ) 

مدول بالک آکسون 
(axonκ) 

Pa 408.14 Pa 1410×4.03 Pa 617.67 Pa 1410×6.08 

 

 نتایج مقیاس میکرو 

چه در مقیاس ماکرو ارائه شد از این بخش نتایج آن را مشابه آنسازی مقیاس میکرو، در پس از انجام شبیه
گیری الزم از یافتهنظر میگذرانیم. سپس با بررسی نتایج حاصل از آن و مقایسه با معیارهای آسیب مغزی نتیجه

در سه جهت مختصاتی  RVE( کانتور جابجایی 30-4) ریتصو  ات (28-4) ریتصو در ابتدا  گردد.ها برداشت می
طور ها قرار گرفته است. هماننیز در کنار آن Y-Zی جهت نمایش بهتر، نمایی از صفحهشود که بهمشاهده می

های گرهی بوده، پس از اعمال جابجایی mµ 1×1×1 که پیش از انجام تحلیل RVEشود ابعاد که ملحظه می
شود، این امر اعمال می Yطور غالب در جهت به RVEجایی که بارگذاری وارد بر از آن اند.تغییر گشتهدچار 

وضوح در این تصاویر قابل ، شده است؛ که این امر بهZو  Xموجب کاهش طول در دو جهت دیگر، یعنی 
 باشد.مشاهده می
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 Xدر جهت  RVE(: جابجایی 28-4) ریتصو
 

 

 Yدر جهت  RVE(: جابجایی 29-4) ریتصو
 

 

 Zدر جهت  RVE(: جابجایی 30-4) ریتصو
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وابسته به المان انتخابی در مقیاس ماکرو و  ها به این دلیل که بسیارRVEتحلیل نتایج حاصل از تغییرشکل 
باشد، صرفاا یک تحلیل موردی بوده و قابلیت مقایسه با می RVEهای تبع آن میزان جابجایی وارده بر گرهبه

گونه بیان کرد توان اینهای دیگر را به شکلی که در مورد مقیاس باالتر انجام شد، ندارد. اما میسازینتایج شبیه
های متناسب هر سه جهت مختصات، انتقال جابجایی طور تغییرشکلو همین RVEجه به افزایش طول که با تو 

 قبولی صورت گرفته است. از مقیاس ماکرو به مقیاس میکرو با دقت قابل

های طولی  ها و تنشکرنش شود.میسز از نظر گذرانده میهای فونها و تنشدر ادامه نتایج مربوط به کرنش
میسز بوده و برای جلوگیری از تفصیل نتایج، نیز از نظر ظاهر  کانتورها بسیار شبیه به موارد مشابه فون Yجهت 

در خصوص نحوه 0میسز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از طرفی دالیل دیگری نیز در بخش صرفاا نتایج فون
ز بیان شد که میسهای فونپلت و کیفیت تصاویر حاصله در مقابل خروجیهای تکی استخراج خروجی

؛ گرچه در انتهای همین بخش مقادیر ودشها در این بخش مینتایج آن ی مستقیمارائه نظرکردن ازموجب صرف
 .معرفی خواهند شدهای طولی موردنیاز کرنش

و سپس برای مقاطعی  RVE( ابتدا کانتورهای کرنش و تنش برای کل 34-4) ریتصو ( تا 31-4) ریتصو در 
اند، نمایش داده شده است. دادن تغییرات  مقادیر الزم بودهاز آن که یا در معرض دید نبوده و یا برای بهتر نشان

های مربوطه بدون واحد میسز در این تصاویر پاسکال و کرنشهای فونچنین الزم به ذکر است که واحد تنشهم
کسونهمان ،RVEآمده از دستهای بهدر خصوص کرنش باشند.می ها و ماتریس طور که از پیوستگی بین آ

های کمینه و بیشینه ناچیز بوده و این تفاوت  بین مقادیر تنها ناشی از مورد انتظار است، اختلف بین کرنش
ه ودباشد که از ابتدا نیز امری محتمل و قابل انتظار بمی RVEهای وارده در نقاط مختلف بودن تنشمتفاوت

 است.
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 RVEمیسز در کل (: کرنش فون31-4) ریتصو

 

 

 RVEمیسز در دو مقطع داخلی (: کرنش فون32-4) ریتصو
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 )با واحد پاسکال( RVEمیسز در کل (: تنش فون33-4) ریتصو

 

 

 )با واحد پاسکال( RVEمیسز در دو مقطع داخلی (: تنش فون34-4) ریتصو
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کسونتر نیز بیان شد )و در ادامه در نتایج کشش تکطور که پیشهمان محوری نیز مشاهده خواهد شد(، آ
کنند. بدینایفا می RVEتری در باربری شان، نقش مهمتر نسبت به ماتریس پیرامونیا با توجه به سختی بیشه

کسون، مقدار تنشRVEهای تقریباا یکسان در تمام شکل که با وجود کرنش تر ها بیشها در محل قرارگیری آ
کید می کاملا وابسته به  RVEی کرنش و تنش در دادن بیشینه و کمینهشود که محل رخاست. مجدداا تأ

توان داشت. اما با دقت در مقادیر ها نمیهای انتقالی از مقیاس باالتر بوده و تحلیل مشخصی بر آنجابجایی
 توان به موارد زیر اشاره نمود:ها میی آنکمینه و بیشینه

آمدن یک جابجایی نشان از وارد  ،شدههای رسمRVEکدام از عدم وجود مقدار صفر در هیچ -
از مقیاس  هابار دیگر انتقال صحیح دادهاست که و در تمام جهات  RVEهای کامل در تمام گره

 رساند.تر را به اثبات میباالتر به مقیاس پایین

کسون و ماتریس   - در  ،باشدپیرامونی که یکی از فرضیات این پژوهش نیز می پیوستگی کامل آ
وضوح مشخص است. چرا که مقادیر این کمیت در تمام میسز بهفونهای تصاویر مربوط به کرنش

 شود.بسیار به هم نزدیک بوده و اختلف ناچیزی در نقاط مختلف آن مشاهده می RVEحجم 

عنوان معیاری جهت بررسی میزان آسیب که در ادبیات فنی از مقدار کرنش طولی بهرغم اینعلی -
میسز ر صورت تعریف معیاری جدید که با کمیت کرنش فونشود، اما دوارده به مغز استفاده می

کسون 0.41توان از مقدار حدودی  عمل کند، می  ها در این پژوهش نام برد.برای کرنش نهایی آ

 RVEمحوری برای چه در مقیاس ماکرو نیز صورت گرفت، نتایج مربوط به کشش تکدر انتها مشابه آن
با توجه به  گران نیز قرار گیرد.ی سایر پژوهشی نتایج آن، مورد استفادهمشاهدهبر شود تا علوههم ترسیم می

جابجایی و تنش -گر طول واحد و سطح واحد در تمام جهات است، نمودارهای نیروکه نشان RVEابعاد 
چنین نمودار هم باشد.مشاهده می ( قابل35-4) ریتصو دیگر منطبق بوده و در کرنش اسمی کاملا بر یک-اسمی

روندی مشابه و مقادیری معقول ( نشان داده شده است، دارای 36-4) ریتصو نسبت کشش که در -تنش کوشی
میسز برای باشد. در نهایت نیز مقادیر تنش فوندر قیاس با ابعاد مسئله و دیگر نمودار ترسیمی در این بخش می

RVE ه قبولی با مورد مشاب رسم شده است که تطابق مفهومی قابل( 37-4) ریتصو محوری در تحت کشش تک
کسون و ماتریس میدهنده( داشته و نشان33-4) ریتصو آن در  باشد. ی تقسیم مقاومت در برابر بارگذاری میان آ

کسونچه در ابتدای همین صفحه بیان شد، بیشینهمطابق آنچنین هم ها )که در مرکز و ی مقادیر تنش در آ
کسون نسبت به ماتریس باعث میدهد و سختی بیشاند( رخ میواقع شده RVEی چهارگوشه شود با مقادیر تر آ
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جهت نیز پاسکال بوده و به که واحد تنش در اینجامشابه در کرنش، این تشابه در تنش از بین برود. ضمن این
کسون و ماتریس، تنها تنش  نواحیی این شدههای محاسبهرسیدن به درکی بهتر از اختلف میان مقادیر تنش در آ

 ی میانی از کانتور  شدهیابینمایش داده شده است و مقادیر درون (37-4) ریتصو  سمت راست قسمتدر 
 اند.ترسیمی حذف شده

 

 محوریدر کشش تک RVEکرنش اسمی -(: نمودار تنش اسمی35-4) ریتصو

 

 

 محوریدر کشش تک RVEنسبت کشش -(: نمودار تنش کوشی36-4) ریتصو
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 )با واحد پاسکال( محوریتحت کشش تک RVEمیسز در (: تنش فون37-4) ریتصو

 

مربوط به مقیاس میکرو بر اساس یک فرآیند معکوس و با استفاده از نتایج حاصل جایی که محاسبات از آن
چه در مقیاس ماکرو )مشابه آن سنجی نتایجاند، صحتسازی با الگوریتم ژنتیک به دست آمدهاز فرآیند بهینه

 ذاشت.ها صحه گبودن یافتهاطمینان توان بر قابلوضوح میعراب نداشته و بهمحلی از ا   انجام شد(

که مقداری تقریباا  RVEبرای  Yدر جهت  یطول کرنش %16.18 این بخش با برداشت مقدار در پایان
کسون (%0.004)با اختلف  مشابه به بررسی میزان آسیب مغزی ، ها داردسلولی  آنها و ماتریس خارجدر آ

کسون»واردشده بر اساس معیارهای معتبر   .شودپرداخته میشده تحت بارگذاری تعریف« تغییر طول آ

 بررسی میزان آسیب مغزی با استفاده از معیارهای موجود 

کسونطور که پیش از این نیز بیان شد، در مطالعاتی که بر روی بافت زندههمان ی مغز صورت گرفته است آ
کسونشوند. همگیرند، دچار آسیب میترین سطح از کشش قرار میهایی که تحت اثر بیش هایی چنین تعداد آ

یابد. در نتیجه تر از این حد شوند، با افزایش بار اعمالی بر مقیاس بافت گسترش میکه دچار کشیدگی بیش
کسونتری رخ خواهد داد. علوه بر این، درهممیزان آسیب وارده بر مغز نیز در مناطق بیش ها و تنیدگی میان آ

ی رفتار شدیداا غیرخطی بافت دهندهاین موضوع نشان یابد کههای باالتر نیز افزایش میهای گلیا در کششسلول
 .[129]باشد مغز می
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کسونی  ناشی از کشش یکی از علل آسیبکته که با مدنظر قراردادن این رویکرد و درنظرگرفتن این ن های آ
توان معیار آسیب مغزی را بر اساس ، می[130]د باشنهای عملکردی در فعالیت مغز میاصلی وقوع ناهنجاری

 های ادبیات فنی مقایسه نمود.آمده در این پژوهش با مقادیر مشابه در پژوهشدستکرنش به

کسونمحاسبه( معیارهایی که مراجع مختلف در خصوص کرنش 4-4)جدول در  جهت ها بهشده برای آ
که کرنش مورداستفاده جاییاند، معرفی شده است. از آنجلوگیری از واردآمدن آسیب به بافت مغز ارائه داده

عنوان معیار بیان شده کرنش در دو مرجعی که کرنش اسمی به باشد،الگرانژ می-نش گریندر این پژوهش کر 
الگرانژ -اما در مرجع آخر مستقیماا کرنش گرین ها نیز در جدول آورده شده است.الگرانژ آن-معادل گرین

 استفاده شده که در جدول نیز همان وارد شده است.

 هاعنوان معیار آسیب آکسونشده در مراجع بهمقادیر کرنش ارائه(: 4-4)جدول 

 الگرانژ معادل-کرنش گرین شدهکرنش اسمی ارائه مرجع
[62] 18% 19.62% 
[63] 16% 17.28% 
[64] --- 14.65% 

 

 :[131]ی زیر استفاده شده است کرنش اسمی، از رابطه الگرانژ با استفاده از-نی کرنش گریبرای محاسبه

(4-11)  
21

1 1
2

G L eng 
   
  

 
  

 باشد.الگرانژ می-کرنش گرین L-Gεو  کرنش اسمی engεکه در آن 

 %16.18که معادل شده در این پژوهش الگرانژ محاسبه-بر طبق جدول باال و با یادآوری کرنش گرین
کند که این میزان جابجایی واردشده بر بافت مغز که منتج به پیشنهاد می [64] است، مشخص است که مرجع

کسوندست الشعاع قراردادن ب در این اندام و تحتها شده است، باعث ایجاد آسییابی به این میزان کرنش آ
اند و بر اساس های باالتری را برای ایجاد آسیب ارائه دادهشود. اما دو مرجع دیگر کرنشفرآیند عملکردی آن می

 ها بافت مغز دچار آسیب نشده است.معیارهای آن

 





 

 

  : 5 فصل
 شنهاداتیو پ یریگجهینت

 

 

 دیباچه 

های فرعی، با توجه اجتناب از پیچیدگی در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با ایجاد ساختاری کلی و با
های مورد فرضیات و تکنیک گشوده شود. این حوزهی مسیر پژوهشی  به امکانات موجود راهی در جهت ادامه

ررسی نتایج حال پس از مشاهده و باستفاده در این پژوهش به تفصیل در فصل پیشین مورد بررسی قرار گرفت. 
 رسانیم.آمده بحث را به سرانجام میدستهای بهیری از یافتهگسازی، با نتیجهحاصل از شبیه

 گیریو نتیجه دستاوردها 

ی مغزی با بررسی مورد خاص ضربه یکیومکانیب یهاستمیس یسازهیدر شب یاسیچندمق کردیرو  یریکارگبه
یم افتیدر  یفن اتیادب یکه در گام نخست با بررس یاجهی. نتدیپژوهش دنبال گرد  نیاست که در ا یهدف

است به  یکیومکانیب یساختارها ی  طول یهااسیمق یکیاز وجود ارتباط تنگاتنگ در رفتار مکان یشود، حاک
تر نییپا یهااسیباالتر همواره بر رفتار مق یهااسیدر مق یاعمال کیولوژ یز یف یروهاین یجهینت هک یاگونه

 یهااسیمق یکیمکان یهاتر در پاسخنییپا اسیدر مق یساختار یهایژگیخواهد بود و در مقابل اثر و  رگذاریثأت
است  یچند ،یرفتار ارتباط   نیا یدر مطالعه یاسیچندمق یکردهایاز رو  یریگمشاهده است. بهره باالتر قابل
 یریگورت بهرهو ضر  تیاهم انیدر ابتدا با ب زیپژوهش ن نیمورد توجه قرار گرفته است. در ا یفن اتیکه در ادب
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 یکیومکانیب یساختارها لیها در تحلروش نیا یگوناگون، کارکردها یهادر سازه یاسیچندمق یهالیاز تحل
 نیشده از الیتشک یهانرم و سازه یهاساختارها که بافت نیاز ا یگمورد توجه قرار گرفت. سپس گروه بزر 

قرار  یگوناگون مورد بررس یطول یهااسیدر مق یکیو رفتار مکان یاسازه دیاز د  ژهیطور و ها هستند، بهبافت
 گرفتند.

لیتشک ی  کیومکانیب یسازه کیکامل  یبه عنوان نمونهدر ادامه با معرفی آناتومی مغز و ریزساختارهای آن 
ته مورد توجه قرار گرف یعمل یمثال محاسبات کی گاهیدر جای اندام مغز اسیچندمق یسازهیاز بافت نرم، شب افتهی

کسوناست.  بر  ی وارد بر آن،فرآیند ضربهکه در طول  کشش واردهدر اثر  بافت مغزموجود در ساختار  یهاآ
شکل و الگو ر ییتغ نیا زانیم یشوند. مطالعهیشکل مر ییشود، دچار تغیعضو وارد م اسیدر مق سطح این بافت

کسوندر درک رفتار  یو روند آن نقش مهم  کیبه عنوان  یکاربرد عمل کیداشته و در  ضربهها تحت اثر آ
 نی. با توجه به اردیگی، مورد استفاده قرار مگیری از آسیبهای پیشروش یریرگکاو به یپارامتر مهم در طراح

کسون عضو یهااسیمق یدر محدوده یمراتبسلسله یاسیچندمق کردیرو  کیپژوهش  نیدر ا ،یاساس ازین  و آ
 اسیبه مدل مق یرزم طیتر به عنوان شرادرشت یهااسیمق لیاز تحلحاصل  جیکه در آن نتا دیگرد  یسازادهیپ

شده و  جادیمربوط به آن ا یساختار یهایژگیبا توجه به و  اسیمنظور مدل هر مقنیگردد. بدیتر اعمال منییپا
 داشته است. ییسزاهحاکم نقش ب یدر انتخاب تئور چگونگی واردآمدن ضربهدرک 

کسعضو و  یطول اسیمق دوو البته در  بافت نرم مغز یولوژیز یو ف یراستا ابتدا آناتوم نیدر ا  یبررس ونآ
بافت مغز و بزرگ در  یهاشکلر ییتغ بروز، حاکم در هنگام وقوع ضربه طیشرا یبررس ،یکیمکان دی. از د دیگرد 

کسون  یریگکار از بافت نرم، به افتهیلیتشک یهااز سازه یاریمانند بس الذ .کندیم دییأت زمان ضربهرا در  هایآ
ر به نظ یهیبد یامر فرآیند نیا لیبزرگ در تحل یهاشکلر ییتغ یو تئور یخطر یغ یوستهیپ یهایطمح کیمکان

 یمنحن دمشخص ش مغزنرم و به طور خاص بافت  یهابافت یکیرفتار مکان یبا بررس گرید  یرسد. از سو یم
به  کیاالستپر یها یادیبن یمدل ها یریکارگرو بهنیبوده و از ا Ogdenی از نوع مواد خانوادهکرنش -تنش

با توجه به اهداف مدنظر، تابع انرژی  نیچنسازه مطرح گشت. هم نیا یسازمناسب در مدل ینهیگز  کیعنوان 
 حاتیداشتن توضپژوهش با درنظر  نیا ی. در ادامهسازی این بافت انتخاب گردیدهوکین برای شبیه-کرنشی نئو

 شد. یمختلف ارائه و بررس یهااسیدر مق لیتحل نیا یالزم برا یفوق چارچوب محاسبات
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 یریکارگبا به یجامع یپژوهش برنامه نیشده، در طول اارائه یمحاسبات یهاروش یمنظور کاربرد عمل به
برنامه ارائه  نیا یاصل یهاتمیالگور  یهاو فلوچارت هااگرامید لب نوشته شد که بلوکمت یسینو زبان برنامه

 .دیگرد 

 مغز یاسیچندمق یسازهی، شبافزارهای میمیکس و آباکوسو استفاده از نرم برنامه نیادامه با کاربرد ا در
 یسازو آماده یبندمراحل مش یپس از ط اکرو و میکروم یهااسیمدل مق یآن هندسه یشد که ط یریگیپ

د. ش لیحلت یکیبه صورت استات انتخابی یادیمدل بن صیشده و پس از تخص یاصل یوارد برنامه برای تحلیل،
از  RVE کیبه  یمرز طیعنوان شرابه تردرشت اسیاز مق خاصیالمان  یرمکانییتغ یمرحله خروج ایندر 
باالتر در نظر گرفته شده است  اسیالمان از مق کیمتناظر با  RVE این شکلنی. بدگشتمنتقل  زتریر  اسیمق

اس یدر مق نهایتاا  .شودینگاشته م RVE یمرز یهاگره رالمان متناظر با استفاده از توابع شکل ب یهامکان رییو تغ
 هاییخروجی بررس .گردیدمدل استخراج  نیاز ا یینها یبه عنوان خروجمیکرو کرنش  در جهت  بار وارده، 

 یهامانالیکی دیگر از پارامترهای مورد بررسی در این پژوهش که از  زیمختلف ن یهااسیمق یهادر مدل یتنش
 باشد.گیرد، میبهره می زوتروپیبا مصالح ا یبعدسه

 یفن اتیموجود در ادب معیارهای آسیببا  اسیهر مق یهامدل یخروج جینتا یسهیاز مقا حاتیتوض نیا با
های آزمایشگاهی کافی، داده کمبودرغم چنین علی. هممیزان آسیب وارده بر بافت مغز مورد مطالعه قرار گرفت

های برازش منحنی و الگوریتم ژنتیک ضرایب موردنیاز برای تکمیل اطلعات مدل مورد با استفاده از قابلیت
شده تحلیل صورت گرفت. از نتایج تغییرمکانی سنجیلب  صحتاستفاده استخراج شده و با استفاده از کد مت

موجود از  لیگرفت که تحل جهیتوان نتیم، محوریآمده و مقایسه با نتایج مشابه در کشش تکدستو تنشی به
قابل  ،شدهارائه یاسیروش چندمق زیو ن اسیدر هر مق فوق یلیتحل کردیباشد و رو یبرخوردار م یقبول دقت قابل

 مشابه خواهد بود. یکیومکانیب یهاسازه لیدر تحل یریکارگبه

تک یهالیکاربرد و گسترش در تحل یتپژوهش قابل نیشده در طول انوشته یافزارنرم یبسته نیچنهم
در  یبعدو سه یبعددو یهااز انواع المان یاگستره فیخواهد بود. تعر را دارا مشابه  یاسیو چندمق یاسیمق

 نیا مختلف یهادر بخش لیکنترل و تحل یگوناگون برا یادیبن یهامدل فیتعر  زیمربوطه و ن یکتابخانه
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الزم به ذکر است که استفاده از سازد. یمسائل مشابه بدل م لیسودمند در تحل یبرنامه را به ابزار نیپژوهش، ا
 تر نیز بهبود بخشیده است.، کاربرد این برنامه را در مسائل حجیم1های پردازش موازیالگوریتم

کسوندر نهایت میزان کرنش محاسبه نشان داد که تنها بر طبق معیارهای  %16.18ها با مقدار شده در آ
 بافت مغز دچار آسیب گشته است. [64]شده در مرجع استفاده

 پیشنهادات 

 یکیومکانیب یساختارها ژهیو هها و بدر سازه یاسیچندمق لیتحل یهاروش یکه برا ییتوجه به کارکردها با
شده حل یمثال عدد زیشده و نجادیا ی کامپیوتریشده در آن، برنامهمطرح یکردهایپژوهش و رو  نیشد، ا انیب

منظور با توجه نیدر نظر گرفته شوند. بد یآت یهادر انجام پژوهش یریگیقابل پ یاتوانند به عنوان نقطهیبا آن م
بحث و کاربرد   میکه در تعم ییهاجنبه زین ها ویسازمدل انیشده در جر اعمال یکنندهساده یهافرض یبه برخ

به شرح  نهیزم نیدر ا یآت یهاانجام پژوهش یبرا الزم شنهاداتیرسد، پیپروژه به نظر م نیمطروحه در ا یها
 گردد:یارائه م ریز 

 اثر یدر جهت مطالعه یمراتبسلسله یاسیروش چندمق کیپژوهش  نیشده در امطرح کردیرو  -
کسون یعنی زیر  اسیمق یهاشکلر ییعضو بر تغ اسیدر مق ایضربه یبارگذار  نیاست که در ا هاآ

یژگیو  گرید  یشود. از سو یمنتقل م زتریر  اسیتر به مقدرشت اسیاز مق لیراستا اطلعات تحل
انجام ثر بوده و ؤ باالتر م یهااسیمق یکیمکان یهاتر در پاسخنییپا یهااسیدر مق یساختار یها

با هدف مطالعه ی حاضر(طرفهسازی یکرفت و برگشتی )برخلف شبیه ی  اسیچندمق لیتحلیک 
 باشد. یبعد یهاتواند موضوع پژوهشیارتباط م نیا یچگونگ ی

 در یگرفته همگصورت یهالیپژوهش و تحل نیشده در او روابط ارائه یاسیچندمق سازیشبیه -
 یهاروش یریکارگبا به یکینامیدر حالت د  کردیرو  نیا یاند. بررسمطرح شده یکیاتاست حالت

به مسائل  ایبارگذاری ضربه یسازهیشدن شبکیدر جهت نزد  یتواند گام مهمیمناسب م لیتحل
 گردد. یتلق یواقعی کیز یف

 موردی کیومکانیب یاز ساختارها یاشده از بافت نرم به عنوان نمونهساخته یهاپژوهش سازه نیدر ا -
، یاستخوانو  سخت یهابافت ریساختارها نظ نیانواع ا ریتوان سایکه متوجه قرار گرفت؛ حال آن

                                                 
1
 Parallel processing 
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و نورگ یسرطان یهاسلول 1متاستاز یندهایفرآ ،وارد بر آن یروهایدندان و ن لیو تحل یسازهیشب
 نمود. لیشده تحلمطرح یاسیبا روش چندمق زیرا ن یسرطان یتومورها 2یساز

کسونعضو تا  اسیاز مق پژوهش نیدر ا یمورد بررس یمحدوده - که  دهدیپوشش قرار مرا تحت آ
شود. یدر نظر گرفته م کسانیها اسیمق لیحاکم بر مسئله در طول تحل یتئور یقبول قابل دقت با

دانست. از  ستمیبودن سوستهیتوان مرز اعتبار فرض پیسلول را م اسیتر اشاره شد، مقشیکه پچنان
و  کمحا یتئور ریینظر باشد، تغتر مدنییو پا یسلولر یز  یهااسیدر مق یچه بررسرو چناننیا

هستند  یکنند، از مسائلیرا تجربه م یتئور رییکه تغ یاسیانتقال اطلعات در مرز دو مق یچگونگ
 .رندیمورد توجه قرار بگ دیبا یآت یهاکه در پژوهش

یابی به دقت برای دست تر،های پیچیدهدر این پژوهش به مدل شدهاستفادهتغییر مدل ساختاری  -
ی روند این یکی دیگر از پیشنهاداتی است که در ادامه هاکرنش بیشتر و تحلیل در مقادیر باالتر  

گردبودن بافت مغز چنین استفاده از فرضیات  مبنی بر ناهمسانباشد. همیابی میدست پروژه قابل
ی پژوهش نیز بر آن صحه گذاشته شده است، که در پیشینهدن خواص ویسکواالستیک، و دارا بو 

 تواند مدنظر قرار بگیرد.می

سازی همزمان تر و یا مدلهای پیچیدههای نرم را با هندسهاین پژوهش قابلیت تعمیم به سایر بافت -
سازی همزمان مانند شبیهباشد. دهند، نیز دارا میچند بافت که یک عضو بزرگتر را تشکیل می

 دهند.تر مثل ساعد را شکل میپوست، ماهیچه، تاندون و استخوان که یک عضو بزرگ

نخاعی و در کل استفاده از مدل-نمودن مایع مغزیتری که شامل لحاظهای پیچیدهسازیمدل -
گونه موارد های قابل توجه در این زمینه است. در اینباشد، یکی دیگر از شاخههای دوفازی می

 تواند مدنظر قرار بگیرد.بررسی اندرکنش سیال و بافت نرم نیز می

های ناشی از ضربات وارده به سر را تواند آسیبتر شرایط مرزی و بارگذاری میسازی دقیقمدل -
واقعیت را به تر بههای نزدیکتر نیز پاسخهای پایینی  بیشسازی کرده و با ورود به مقیاسبهتر شبیه

 ت آورد.دس
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2
 Angiogenesis 
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کسونی مدلدر نهایت در خصوص نحوه - تر نظیر های پیچیدهتوان از حالتها میسازی آ
کسون 1نمودن انحنایلحاظ کسون و ماتریس  3پیوستگیهمو میزان به 2سازیی میلینها، درجهآ آ

های مشابه تأثیرگذاری این عوامل بر رفتارهای سینماتیکی ناشی استفاده کرد. چرا که در پژوهش
 .[130]از کشش به اثبات رسیده است 

                                                 
1
 Tortuosity 

2
 Myelination 

3
 Linkage 



 

 

 
 هاپیوست

 

 

 یمقیاسی ترتیبها در رویکرد چندانتقال اطالعات بین مقیاس -الف

نسبت  کردیرو  نیاول ا ی. برتردیآیدست مه ب ترنییپا یهااسینظر از مقمورد یرفتار ماده کرد،یرو  نیدر ا
 جیبر نتا یاعمده ریاز مسائل تاث یاست که در برخ یکروسکوپینظرگرفتن ساختار مدر  اسیمقتک یبه بررس

 کردیرو  ،ارائه کرد توانیآن نم یاکروسکوپم اسیمق یبرا یاز مواد که رفتار مناسب یکه در برخ نیدارند. دوم ا
مشکل  نیا یگشاراه یکوپماکروس اسیهر نقطه از مق ی)در دسترس( برا ترنییپا اسیبا انتقال رفتار از مق یبیترت

 خواهد بود.

پارامترهای تعداد هایی است که های چندمقیاسی به روش ترتیبی غالباا محدود به حالتسازیاما از طرفی شبیه
 شودنیز یاد می «انتقال پارامتر»از مقیاس میکرو به ماکرو کم باشد. به همین دلیل از این روش با عنوان انتقالی 

مقدار هستند، در صورت استفاده  6اگرچه نشان داده شده است روابط ساختاری که توابعی از حداکثر . [132]
 .[134, 133] شوندخوبی انتقال داده میبه 1مقادیری از نوع اسپارساز 

 یبرا یمناسب یکرنش یکه ابتدا تابع انرژ شودیشکل اعمال منیبد کردیرو  نیا کیپراالستیمسائل ها در
مجهول در تابع مذکور به کمک برازش با  بی. ضراشودیدر نظر گرفته م هیپا اسیبه عنوان مق اسیمق نیزتر یر 

                                                 
1
 Sparse 
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 یاآمده معادل رفتار نقطهدستهب تار. رفشودیم هیپا اسیکه منتج به رفتار مق ندیآیدست مه موجود ب یهاداده
 یمورد نظر برسد. چگونگ اسیتا به مق شودیتکرار م زیباالتر ن یهااسیمق یروند برا نیباالتر است و ا اسیاز مق

محاسبه و طبق  یکرنش یاز انرژ یریگقتنش با مشت یشکل است که رابطه نیدر مواد با بافت نرم به ا زیبرازش ن
 .شودیخاص، مرتب م یمورد نظر )اغلب استرچ( در جهت ریدر دسترس نسبت به متغ یهاداده

 ریردرگیحل غ ،یمراتبسلسله یاسیروش نسبت به روش چندمق نیا تیمز توان اشاره کرد که در نهایت می
و  ستین ترنییپا یهااسیبه حل مق ازین گریروند د  نیکردن ایط بار کیشکل که با نیبد ؛است هااسیمق
برای  .باشندیدر دل معادالت قابل حل م زتریر  یهااسیاثر مق تنبه صورت مجزا با داش هااسیکدام از مقهر 

 ( ملحظه شود.1-)الف ریتصو مراتبی، های آن با روش سلسلهآشنایی بیشتر با این روش و تفاوت

 

 [135](: روش چندمقیاسی ترتیبی 1-)الف ریتصو
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 استانداردهای تصاویر پزشکی -ب

وجود  ،یزشکسلمت و پ یاطلعات در حوزه یفناور بحث جامع در یستمیبه س یابیدست یبرا
تبادل درست  تیبا توجه به اهم در حال حاضر است. یو تبادل اطلعات ضرور یورآجمع یبرا ییاستانداردها
شده  فیصورت استاندارد تعر ه در سطح جهان ب االجراالزم بادالتاز ارتباطات و ت یبرخ ،مارانیاطلعات ب

DICOM استانداردها استاندارد نیا یاست. از جمله
رهیذخ. است (یپزشک ریتبادل تصاو  یاستاندارد جهان) 1

 ریبه هر تعداد از تصو  عیو سر  قیدق یبردارریتصو  ندیآر ، فیاانهیرا یهاصورت پروندهه ب یپزشک ریتصاو  یساز
، ارسال مختلف یهادر محل ریتصاو  یگانی، بایپزشک یبردارریتصو  ندیآار در فر میبدون قراردادن مجدد ب

 ی، بسترسازریتصاو  یاانهیکردن امکان پردازش را، فراهمتیفیبدون افت ک یارتباط یهاشبکه قیاز طر  ریتصاو 
و  یگانیبا یهاستمیس ریناپذکیبخش تفک دیگر، متخصصان یاو مشاوره یصیاز نظر تشخ یریگهرهب یبرا

PACS) ریانتقال تصاو 
 .[136] ندیآیشمار مه از راه دور ب یاز راه دور و پزشک یولوژیراد  (2

انجام  ،است یبا استاندارد پزشک یریتصاو  یازمندن یمیکسافزار مدر نرم یهندس یسازکه مدلییجااز آن
چنین . هممناسب از آن بافت خواهد بود یربافت در گرو اخذ تصاو  یکمطلوب از  یهندس یسازمدل یندآفر 

به عنوان مثال به منظور  است. تیحائز اهم اریبس یسازمدل ندیآبافت موردنظر جهت فر  یکیآناتوم تیموقع
CT یراز تصاو  (مانند استخوان)خت س یهابافت یسازمدل

 یرشود و در مقابل، استفاده از تصاو یم استفاده 3
MRI

هندسه یبافت به واسطه یکمطلوب از  یسازمدل .دارد یشتریب ینرم گستردگ یهابافت یسازدر مدل 4
 .شود هر نظر گرفتد یربرداریتصو  یندآدر فر  یداست که با یملحظات یازمندهر بافت ن یاختصاص یکیآناتوم ی

 یدر ساختارها ،اندک فیتواند با تضعیاست که م تیمز  نیا یدارا یسیمغناط دیتشد یبردارریتصو 
حداقل  یدارا ونسازیر یغ یهااستفاده از تشعشع لیبه دل یربرداریروش تصو  نیهوا نفوذ کند. ا ایو  یاستخوان

فحه از ص زیفراهم کرده و ن ار  یخوب اریبس یریتصو  زیقادر است تما MRIها است. روش ریتهاجم نسبت به سا
داخل  االتیس و هاانیاز جر  یربرداریروش امکان تصو  نیبه کمک ا کند. یربرداریتصو  دلخواه یهیزاو  ای

                                                 
1
 Digital Imaging and Communications in Medicine 

2
 Picture Archiving and Communication System 

3
 Computed Tomography 

4
 Magnetic Resonance Imaging 
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 MRI هایدستگاه نمونه از انواع ( یک1-)ب ریتصو در  است. دهیفراهم گرد  1یوگرافیتحت عنوان آنژ نیز عروق 
 مشاهده است. قابل

 

 MRI [137](: یک نمونه دستگاه 1-)ب ریتصو
 

 یریتواند تصاو یم MRI ستمیس کیاز تمام جهات است.  یبردارریتصو  ییتوانا MRI یاصل یایاز مزا یکی
-)ب ریتصو ) کند هی( تهیبرش ارتفاع) Coronal( و یبرش طول) Sagittal ،ی(برش عرض) Axialبا مقاطع 

 یزاویهاز هر  یربرداریقادر به تصو  MRIکه  یدر حال ستنده مقاطع استاندارد ءسه مقطع جز نی. البته ا((2
 .شودیخود انجام م یاز جا ماریدادن ببدون حرکت کههست  زین گریهر مقطع د  ایدلخواه 

در علوم است.  طعاضخامت مقو  ریتصاو  2رزولوشناز دیگر نکات تأثیرگذار در کیفیت تصویربرداری، 
یم را رزولوشن یریتصو  گنالیس کیدر  ریتصو  کی اتیجزئ ی  سازز یمتما یبرا ستمیس کی ییتوانا یریتصو 

                                                 
1
 Angiography 

2
 Resolution 
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، یهندس یسازدلدقت مبهبود بر علوهتر باشد کم یربرداریهرچه ضخامت مقاطع در تصو  نیچن. همندیگو 
 .ابدییم شیافزا هم یربرداریتصو  ینهیهز  نیچنو هم یساززمان مدل ،یربرداریزمان تصو  ر،یتعداد تصاو 

 

 (: صفحات مرجع آناتومیکی بدن انسان2-)ب ریتصو
 

رو  نیاز ا است؛ یضرور یپروتکل مناسب و متناسب امریک انتخاب  پروژه،هر  موجود   یازهایبا توجه به ن
 :[96] شودیم انیاز بافت مغز به صورت نمونه ب یربرداریجهت تصو  یشنهادیپروتکل پ کی قسمت نیدر ا

 MRI 3Tesla: یربردارینوع تصو  -

 موقعیت آناتومیکی: مغز -

 (Axial) ی: محوریربرداریمقطع تصو  -

 T1 Weighted: رینوع تصاو  -

 اکو انی: گراد یربرداریتصو  فیرد  -

 256×256(: Matrix Size) سیماتر  یاندازه -

 mm 1.000(: Slices Thickness) طعاضخامت مق -

 mm 1.000(: Pixel Size) کسلیپ یاندازه -
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 واحد هانسفیلد -پ

در هر  کسیاشعه ا فیتضع بیها، ضر داده یآورپس از انجام اسکن و جمع یپزشک یهایربرداریدر تصو 
 یبه هم هستند که در کسر کیاعداد نزد  یسر کیآمده دستبه فیتضع بیاما ضرا ؛دیآیبه دست م کسلیپ

 یتربه اعداد ساده دیبا اشندبیقابل استفاده نم یاعداد اعشار نیکه اییجااز اعشار با هم تفاوت دارند. از آن
 یاراعداد اعش نیا لیتبد یبه وجود آورد. برا یخاکستر اسیبا مق یریها تصو آن قیشوند تا بتوان از طر  لیتبد

یاطلق م لدیا واحد هانسفی 1یتیشود که به آن عدد سیاستفاده م یااستانداردشده اسیاز مق صحیحبه اعداد 
 دهد.ای از این اعداد را نمایش می( بازه1-)پ ریتصو  د.گرد

عدد  بیترت نیشود و به ایعنوان مرجع در نظر گرفته مخطی آب به فیب تضعیضر  ،این اعداد نییدر تع
 یاتهیبدن که دانس یهاتمام بافت یتیعدد س نیبنابرا .خواهد شد -1000و هوا + 1000استخوان متراکم  یتیس
تصویربرداری   یهادستگاه شتری. البته بردیگیقرار م+ 1000تا  -1000 یهوا و استخوان متراکم دارند، در دامنه نیب

اجسام  دنیکشر یتصو به یبرا رایز  .برندیکار مه را ب+( 4000تا  -1000) یتیاز اعداد س یاگسترده یدامنه یفعل
 .[96] است ازیننیز + 1000تر از باالتر از استخوان متراکم دارند، به اعداد بزرگ یاتهیدانس که یفلز یخارج

 

 [138] های مختلفدر بافت ی واحد هانسفیلدهمحدود(: 1-)پ ریتصو
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 [139] الگوریتم ژنتیک -ت

 گرسائل جستجو و م یاضیر مدل  یسازنهیبه یبرا یبیحل تقر راه افتنی یبرا انهیم راو جستجو در عل کیتکن
 یفرگشت یشناسستیز  یهاکیاست که از تکن 1یتکامل یهاتمیاز الگور  ینوع خاص کیژنت تمیاست. الگور 

 قیتطب ای ینیبشیپ تجه نهیفرمول به افتنی یبرا نیدارو  یو اصول انتخاب یشناسستیمانند وراثت، جهش ز 
 2ونیرسرگ یبر مبنا ینیبشیپ یهاکیتکن یبرا یخوب ینهیاغلب گز  کیژنت یهاتمی. الگور دکنیاستفاده م الگو

 ی عملکرد این الگوریتم و کاربرد ابزارهای موجود در آن مشخص شده است.( نحوه1-)ت ریتصو در  هستند.

 

 [139]برد روند الگوریتم ژنتیک (: چگونگی پیش1-)ت ریتصو
 

اوقات  یگاه نیب نی. در اندیآیم دیپد یبهتر یهابهتر، نسل یها3کروموزوم بیاز ترک عتیطب در
 تمیشوند. الگور  یشدن نسل بعدکه ممکن است باعث بهتر  دهدیم یها رووموزومدر کر  زین ییهاجهش

 به صورت کیژنت یهاتمی. روند استفاده از الگور کندیاقدام به حل مسائل م دهیا نیبا استفاده از ا زین کیژنت
 :باشدیم ریز 

                                                 
1
 Evolutionary algorithms 

2
 Regression 

3
 Chromosome 
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 مسئله به عنوان کروموزوم یهاجواب یمعرف -1
 1یتابع برازندگ یمعرف -2

 2تیجمع نیاول یآورجمع -3

 انتخاب یعملگرها یمعرف -4

 مثل دیتول یعملگرها یمعرف -5

 نی. اشودیم دیولمسئله ت یجواب برا نیچند ک،یتمیالگور  ای یطور تصادفابتدا به کیژنت یهاتمیالگور  در
 یگرها. سپس با استفاده از عملمینامیکروموزوم م کیهر جواب را  و 3هیاول تیجواب را جمع یمجموعه

 جادیها اندر آ یده و جهشش بیهم ترک باها بهتر، کروموزوم یهاپس از انتخاب کروموزوم کیژنت تمیالگور 
یها حاصل مو جهش در کروموزوم بیکه از ترک یدیجد تیبا جمع یفعل تیجمع زین تی. در نهاشودیم

 .خواهد شد بیترک شود،

 یالگو  کیعنوان  به یکیاست که از تکامل ژنت یسینو برنامه کیتکن کی کیژنت تمیالگور  یسازمدل در
 ندیآفر  کی یکه ط باشدیم ییهایورود یحل شود دارا دیکه با یا. مسئلهکندیحل مسئله استفاده م

توسط تابع  داهایکاند نها به عنواحلسپس راه .شودیم لیها تبدحلبه راه یکیشده از تکامل ژنتیالگوبردار
. دابییخاتمه م تمیچه شرط خروج مسئله فراهم شده باشد الگور و چنان رندیگیقرار م یابیمورد ارز  یبرازندگ

 اریبس ریتأث کیژنت تمیالگور  یسازادهیپ یو نحوه تمیالگور  تیها در موفقجواب مسئله و ژن شینما ینحوه
 کرد. یطراح توانیدادن جواب مسئله منشان یبرا یلفمخت یهاروش زیمسائل ن شتریدارد. در ب یمهم

آن  یدهیرار است که ابر تک یو مبتن یتصادف یجستجو  یهاتمیاز الگور  یکی کیژنت متیالگور به طور کلی 
 یهاتمی. الگور شوندیانتخاب م یتصادف یندهایآن به صورت فرآ یهاو اغلب بخش باشدیم عتیبرگرفته از طب

موفق  اریمشکلت مشابه بس یمحدب و برخ ،یدر حل مسائل خط یسازنهیبه کیکلس یهاروش یبرا کیژنت
یکی از  4گرددوره یفروشنده ی. مسئلهباشندیکاراتر م اریبس یخطر یحل مسائل گسسته و غ در یاند ولبوده

 .گیری از این الگوریتم به نتیجه رسیده استمسائل معروفی بوده که با بهره

                                                 
1
 Fitness function 

2
 Population 

3
 Initial population 

4
 Travelling salesman problem 
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Abstract: 

In the past decades, brain tissue is known not only as one of the crucial organs of the 

human body but also as most vulnerable ones on which has been focused by significant 

numbers of researchers. It's inevitable to utilize many simplifier assumptions in relevant 

simulation approaches because of the brain's intrinsic complexity of geometry and 

material. 

In the current work, a multiscale analysis has been performed on two different 

longitudinal scales of this soft tissue by applying a Neo-Hookean constitutive model on a 

real-world brain dimension. Multiscale analyses refer to methods in which a trade-off 

between required accuracy and computational cost is needed. Through this concept, 

solving a problem in one single macroscale doesn't supply sufficient precision and on the 

other hand, dealing with one single microscale increases computational efforts 

remarkably. Hence, high accuracy can be restricted to a limited area of the problem by 

combining its different scales. 

In this study, firstly macroscale model of brain analyzed under impulsive loading by 

implementing a hierarchical multiscale procedure. Then, another analysis accomplished 

on the microscale and pertinent outlined RVE through transferring displacement 

parameters (displacement gradient here) of the most critical part of the macro model (area 

under loading) to the lower scale. 

Throughout the whole simulation, finite element method (FEM) is implemented to 

obtain unknowns of the problem which is demanding to break down of prior configuration 

to smaller parts, called elements. This iterative process is executed through the use of a 

series of programmed scripts in Matlab language and by taking advantage of Abaqus, 

Mimics and TecPlot software. 

Since it's necessary to be familiar with brain anatomy and its inside microstructures, 

axons' arrangement within their environment, called extracellular matrix, is demonstrated 

in the thesis. Axons are known as long slender terminals at the end of neurons which play 

a crucial role in tensile strength of brain's micro-level. 

Given the fact that axons' deformation is recognized as an accepted criterion for 

determining the extent of damage to the brain tissue based on earlier studies, the ultimate 

aim of this research's modeling flow is to quantify specific axons' strain and eventually to 

compare the results with similar outcomes of other investigations. Finally, the measure of 

traumatic brain injury (TBI) predicted in this subtype which is called diffuse axonal injury 

(DAI) and further discussions are included in quantity and quantification. 

Keywords: Finite Element Method, Multiscale Simulation, Large Deformations, 

Traumatic Brain Injury, Hyperelasticity. 
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