
Capítol 1

Introducció, objectius i metodologia

1.1 Presentació

La columna vertebral és un element estructural del cos humà que en l'àmbit de
l'enginyeria civil podria ser equivalent a un dels pilars d'una edi�cació. Tot i
que mentre de pilars se'n dissenyen una gran quantitat perquè la càrrega total
de l'edi�ci es reparteixi, de columna només n'hi ha una i ha de suportar grans
concentracions de càrrega.

A excepció d'un nombre reduït d'investigadors, no s'acostuma a tenir consciència
de la magnitud de les càrregues que interaccionen amb el cos humà, com aquestes
es transmeten a través de la columna vertebral ni quina porció d'aquestes actua
sobre cada vèrtebra. És clar que totes aquestes càrregues són variables en el
temps i, per tant, la columna és un element sotmès a una gran quantitat de cicles
de càrrega-descàrrega de diferents magnituds i intensitats. En conseqüència a
mesura que passa el temps a causa de tota aquesta fatiga que s'ha anat acumulant
poden aparèixer diferents patologies, entre les quals es troba la degradació dels
discs situats entre les diferents vèrtebres.

La fusió intervertebral és una intervenció quirúrgica que consisteix en retirar el
disc danyat i substituir-lo per una pròtesi o bé per un fragment de teixit ossi
del propi pacient, per tal de rigiditzar el sistema i eliminar el dolor. D'aquesta
manera es restringeixen un gran nombre de graus de llibertat del moviment. En
conseqüència la mobilitat del pacient es veu altament afectada.

La realització d'aquesta intervenció no és una tasca senzilla per els diferents
equips de cirurgia ja que requereix una gran habilitat i precisió i perquè existeix-
en diferents solucions a nivell d'implants a introduir. Quant al primer aspecte,
la medicina s'ha anat encarregant de desenvolupar nous mètodes d'intervenció
per tal de minimitzar el risc a què se sotmet el pacient. No obstant això, els re-
sultats no són sempre els satisfactoris ja que la interacció amb els nous elements
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introduïts en la intervenció és certament complexa. Pel que fa a la interacció
purament mecànica l'enginyeria ha utilitzat i utilitza una sèrie d'eines que en
aquest tipus de problemes poden esdevenir un complement molt útil.

És per això que l'any 2003 es va iniciar una col·laboració entre el grup de recerca
MECMAT del Departament d'Enginyeria del Terreny Cartogrà�ca i Geofísica
de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Unitat de Raquis dels Hospitals
de l'Institut Municipal d'Assistència Sanitària - IMAS -. Fruit d'aquesta es va
presentar a l'ETSECCPB l'any 2005 la tesina Estudio Biomecánico de la fusión
intervertebral elaborada per Oriol Vidal (Vidal, 2005). D'acord amb els resultats
i conclusions d'aquest treball , els quals es tracten àmpliament en capítols poste-
riors, es va estimar convenient continuar amb la recerca en l'aspecte mecànic de
la fusió intervertebral. Fruit d'aquesta necessitat s'ha gestat el present treball.

1.2 Objectius

El principal objectiu que persegueix l'elaboració d'un model - ja sigui numèric o
de qualsevol altre tipus - és reproduir de la manera més �del possible un fenomen
real. Així doncs, la primera �ta que s'ha plantejat en aquesta tesina és l'obtenció
d'un model de tipus numèric que sigui capaç de reproduir l'estat tensional en
el sistema vertebra superior - pròtesi - vertebra inferior en unes condicions de
càrrega determinades. Mitjançant aquest model ha ser possible discernir entre
dues pròtesis possibles quina és la més adequada.

En ésser aquesta tesina la continuació d'un altre treball, en aquest últim hi va
haver punts que no es van tractar o bé es va considerar oportú ampliar en futures
investigacions. Aquests han marcat considerablement els objectius del present.

Se citen a continuació del treball anterior:

• �La solució ideal per a la correcta modelització de les capes relativament
primes de l'os cortical mitjançant elements de tipus continu seria mit-
jançant malles extruïdes. [...] Això hagués permès una avaluació de mo-
ments, tallants i altres esforços de làmina, molt més adequats per a l'aval-
uació de condicions límit que les tensions principals.�

• �Respecte als resultats obtinguts, a part de les limitacions procedents de
la malla, una altra limitació ha aparegut respecte a l'avaluació de valors
numèrics de tensions als punts seleccionats, que queden emmascarats per un
procediment de smoothing que no contempla discontinuïtats entre diferents
materials.�

A partir d'aquests dos punts es plantegen els tres objectius a l'entorn dels quals
s'ha dut a terme aquesta tesina, i que faran que el nou model que s'ha desenvolu-
pat s'ajusti millor al comportament real:
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1. La discretització del domini que requereix el mètode del elements �nits
(FEM) es durà a terme mitjançant una malla tridimensional d'elements de
tipus tetràedre (TETR) a la zona del teixit trabecular i de tipus prisma de
base triangular (PRISM) a la zona del teixit cortical. Els prismes de base
triangular es generaran mitjançant un procés d'extrusió1 de la superfície
exterior del teixit trabecular.

2. Aquesta morfologia dels elements en la zona del teixit cortical propicia que
els punts on s'obté l'estat tensional, anomenats punts de Gauss, es trobin
alineats en una mateixa vertical. D'aquesta manera és possible plantejar
un procediment per tal d'obtenir els esforços {moment, axil, tallant} en el
cortical.

3. Per evitar l'efecte de l'smoothing o suavitzat dels valors numèrics del càl-
cul que s'ha observat en l'ús de certs programes comercials, s'ha optat per
realitzar el càlcul emprant el codi d'elements �nits DRAC2. Així serà pos-
sible obtenir els valors de les tensions en els punts de Gauss amb la precisió
desitjada.

1.3 Metodologia de treball

Les primeres tasques, les quals es van realitzar de manera simultània, van ser, una
revisió tant del model numèric elaborat anteriorment com del mètode de càlcul
utilitzat (FEM), que és el mateix en els dos treballs.

Cal comentar que un model numèric com el que es presenta en aquest treball
consta de diferents elements, entre els que �gura el model geomètric. Aquest es
correspon a la pròpia geometria del problema que més formalment equivaldria
al domini on es plantejaran i es resoldran les equacions corresponents. Des del
primer moment no es va plantejar la modi�cació del model geomètric respecte
l'anterior, tot i que com es comentarà després la modi�cació de la malla d'elements
�nits �nalment ha comportat la modi�cació de la geometria original. Així doncs,
a partir del model geomètric disponible es va començar a plantejar el procés
d'extrusió de la malla d'elements �nits a la zona del teixit cortical.

Gràcies a la bona relació que el prof. I.Carol manté amb el prof. R. Contro, direc-
tor del LABS (Laboratorio di Mecánica delle Strutture Biologiche) del Politecnico
di Milano, i d'acord el treball realitzat per O. Vidal a les seves instal·lacions, es

1En l'àmbit d'aquest estudi s'entén com a extrusió d'una super�cie, la generació d'una altra
superfície a partir de la primera a una certa distància pre�xada en la seva direcció perpendicular.
De tal manera que tots els punts de la superfície �extruïda� es troben a la mateixa distància de
la superfície original (pattern). En aquest cas que la superfície inicial era un triangle, en acabar
el procés d'extrusió s'obté un prisma de base triangular.

2Ignacio Carol & Pere Prat. DETCG
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va acordar una estada d'una setmana l'Octubre de 2007. Aquesta es va plantejar
des del punt de vista de l'àmplia experiència del personal investigador del LABS
en la temàtica d'anàlisi numèric aplicat a problemes d'enginyeria biomecànica.
L'objectiu de la visita va ser principalment la revisió de les possibilitats d'extrusió
de malles d'elements �nits dels programes comercials amb els que treballava el
personal del LABS.

En vista dels resultats obtinguts a Milà i després de considerar diferents possibil-
itats, es va decidir usar el programa GiD per generar la malla extruïda. Aquest
programa, que també es comercialitza, s'elabora al CIMNE al Campus Nord de
la UPC. Aquesta possibilitat d'interacció amb el personal programador del GiD
va ser un factor decisiu a l'hora de prendre aquesta decisió.

Un cop obtinguda la malla d'elements �nits es van imposar les condicions de
contorn del problema i es va dur a terme el càlcul amb el codi DRAC.

Després d'analitzar els resultats obtinguts amb el codi DRAC, cal esmentar que
també s'ha utilitzat GID per a aquest propòsit, es va decidir elaborar un software
addicional amb el codi MATLAB per tal d'obtenir resultats en termes d'esforços
al teixit cortical.

En la �gura 1.1 es presenta un esquema de �ux del model numèric que s'ha
elaborat en aquest treball on apareixen tots els elements que el conformen, així
com els programes, codis i arxius involucrats.
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Figura 1.1: Esquema de �ux del model numèric.



Capítol 2

Punt de partida

2.1 Introducció

En aquest capítol es tracta, en primer lloc, tota la vessant del problema des de
l'àmbit de la medicina. Més aviat, es tracta d'una petita introducció sobre què
ha saber un enginyer -geòleg o del terreny en aquest cas- per tal de poder afrontar
el problema que s'analitza en aquest treball.

A més, posteriorment es fa menció de treballs anteriors en els que s'han utilitzat
models de tipus numèric per estudiar diferents tipus de problemes biomecànics.
Finalment es fa referència al treball precedent a aquesta tesina (Vidal, 2005).

2.2 El problema mèdic (biomecànica de la colum-

na vertebral)

2.2.1 La columna vertebral

La columna vertebral és una estructura molt complexa formada per ossos, �bres
i cartílags, que constitueix l'eix principal del cos dels animals vertebrats. La seva
funció principal és la protecció de la medul·la espinal, la qual és allotjada al
canal central de les vèrtebres. Les vèrtebres són les peces òssies que conformen
la columna i n'hi ha un total de 33. Es divideixen en cervicals, dorsals, lumbars,
sacres i coccígies d'acord amb la seva posició (�gura 2.1).

En funció de l'estructura òssia i de la porositat és possible distingir dos tipus de
teixit ossi: el cortical i el trabecular.

• El teixit cortical és dens, homogeni i molt resistent. La seva porositat varia
entre el 5% i el 30%. Té una estructura sòlida que es troba organitzada
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Figura 2.1: Per�l de la columna vertebral.

com cilindres el·líptics en la secció transversal. En general s'encarrega de
resistir esforços de �exió i torsió (Thomas and Einhorn, 2003).

• El teixit trabecular presenta una estructura lleugera i molt poc organitzada
amb una gran quantitat d'espais buits. La seva porositat varia entre el 30%
i el 90%.

Les vèrtebres formen part d'un conjunt d'ossos de dimensions reduïdes formats
per teixit trabecular envoltat per una �na capa de cortical.

2.2.2 El disc intervertebral i patologies associades

Les càrregues i moviments als que es troba sotmesa una vèrtebra es transmeten a
les adjacents �fent possible d'aquesta manera que tota la columna treballi com
a un conjunt� mitjançant el disc intervertebral per davant i mitjançant l'artic-
ulació facetària per darrera. D'aquesta manera, a través del disc intervertebral
s'aconsegueix que la tensió es distribueixi al cos vertebral de manera uniforme.

El disc presenta dues parts clarament diferenciades:
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• El nucli polpós conté �bres de col·lagen i cèl·lules conjuntives i és de con-
sistència gelatinosa ja que la seva component majoritària és l'aigua.

• L'anell �brós que es troba al voltant del nucli està format per làmines de
col·lagen d'orientació creuada, condicionant el comportament del material,
de caràcter anisòtrop.

En arribar una càrrega al disc, el nucli polpós s'encarrega de transmetre la tensió
a la vèrtebra inferior de manera uniforme; mentre que l'anell actua com element
de contenció de la massa gelatinosa del nucli.

A mesura que l'edat d'una persona avança, els teixits ossis s'empobreixen i es
debiliten, entre ells el disc intervertebral. Cal tenir en compte que el disc al llarg
de la seva vida útil ha de suportar elevades intensitats de càrrega. Tot això pot
acabar comportant la pèrdua de funcionalitat de l'element.

Les alteracions de la zona discal més problemàtiques poden provocar que l'anell
no tingui capacitat su�cient per retenir el nucli polpós en el procés de transmissió
de càrrega. Aquesta patologia s'anomena hèrnia discal ��gura 2.2� i produeix
concentracions de tensions a les regions perifèriques.

Figura 2.2: Patologia del disc intervertebral. LLP(lligament longitudinal posteri-
or). a)disc sa, b)protuberància, c)extrusió sublligamentosa, d)extrusió translliga-
mentosa.

2.2.3 La fusió intervertebral

Quan el disc perd la seva funcionalitat, fet que produeix un dolor agut en el pa-
cient, un possibilitat és practicar la fusió intervertebral. Aquesta és una tècnica
que consisteix en pal·liar el dolor eliminant-ne el focus (Blumenthal and Ohn-
meiss, 2003), és a dir, substituint el disc per un injert ossi que permeti la fusió
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entre les dues vèrtebres. L'injert es pot disposar de manera aïllada o a l'interior
d'un implant �fusion cage� que n'afavoreix el creixement. A més de la pròte-
si, perquè el sistema sigui més estable, se sol col·locar un sistema de �xació de
barres i cargols a la part posterior.

D'acord amb (van Dijk, 2002), la majoria de fusion cages proporcionen estabilitat
al segment front a la transmissió de càrregues i d'aquesta manera afavoreixen
la fusió de l'injert ossi amb les dues vèrtebres. �La caixa s'ocupa de la funció
mecànica i l'os de la funció biològica� (Vidal, 2005).

La primera intervenció quirúrgica es va practicar al Regne Unit l'any 1933 i el
1936 Mercer comentà: �L'operació ideal per fusionar la columna vertebral és la
fusió intervertebral, però les di�cultats quirúrgiques a l'hora d'executar-la farien
l'operació tècnicament impossible� (Blumenthal and Ohnmeiss, 2003),(Janssen,
2000).

Des de llavors les tècniques originals han estat modi�cades i recentment s'han
incorporat les fusion cages. El desenvolupament es deu a Bagby i inicialment
(1970-1980) s'emprava en el tractament de cavalls malalts. La primera fusion
cage va consistir en un dispositiu d'acer en forma de cistella �Bagby Basket� amb
obertures que permetien el creixement de l'injert ossi.

Les cinc etapes que experimenta l'injert durant el procés de fusió es descriuen en
(Janssen, 2000):

1. Procés in�amatori de l'os durant les hores posteriors a la intervenció.

2. Rebascularització. En aquesta fase és quan es pot produir el rebuig o altres
complicacions com la necrosi.

3. Osteogènesi. És la síntesi del nou os.

4. Remodelització.

5. Estabilització mecànica.

Existeixen una gran diversitat de criteris, que han aparegut en diverses publi-
cacions de caràcter mèdic, que estableixen quan s'ha produït la fusió. També
intenten avaluar l'èxit �o fracàs� del procés. La gran majoria es basen prin-
cipalment en la presència �o absència� de moviment, d'os de nova formació al
voltant de la pròtesi o subsidència de la fusion cage (McAfee and M.Towson,
1999),(Charles, 1997),(Ste�en, 2000), i (Schi�man, 2003).

En relació amb els tipus de fusion cages que s'utilitzen a l'actualitat, les principals
variants que es troben al mercat són respecte el material de fabricació (titani,
carboni, àcid poli-L-làctic), la forma (quadrada, rectangular, cilíndrica) i l'acabat
a la zona de contacte (llisa, rugosa o amb crestes).
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Un gran nombre d'estudis analitzen el comportament dels diferents tipus de
cages, i alguns en comparen de diferents tipus (van Dijk, 2002), (van Dijk, 2003),
(McAfee and M.Towson, 1999). Tots ells conclouen que com més s'assembli el
comportament de la pròtesi al de l'òs humà millor serà el procés de fusió.

Es pot concloure respecte les fusion cages que s'introdueixen en el procés de fusió
intervertebral:

• Han de resistir les tensions que es transmeten a través de la columna ver-
tebral sense col·lapsa ni perjudicar els inerts ossis.

• El material de fabricació de la pròtesi no ha d'interaccionar amb el material
biològic injectat.

• Cal considerar que la forma de les fusion cagues és diferent de la del disc.
Per tant, la distribució de tensions no serà la mateixa que abans de la
intervenció. El fet que el material de la pròtesi sigui diferent que l'anterior
in�ueix en la distribució de tensions al segment estabilitzat.

• El disseny de la pròtesi ha d'impedir que aquesta sigui expulsada un cop
col·locada.

• La fusion cage ha de permetre allotjar al seu interior el teixit ossi necessari
perquè es dugui a terme la fusió.

2.3 Treballs de modelització numèrica de prob-

lemes de biomecànica de la columna vertebral

En aquest apartat s'han intentat resumir els treballs existents en la literatura
especialitzada referents a temes de biomecànica de la columna vertebral i mod-
elització mitjançant el FEM.

Charriere et al. (2003) va elaborar un model del segment vertebral L5-S1 per
intentar reproduir numèricament diferents assaigs realitzats al mateix segment
in vitro. A nivell de software es va usar l'entorn ABAQUS i, tot i que l'anàlisi
es va realitzar dins de l'àmbit de l'elasticitat, cal destacar l'ús de lleis constitu-
tives elàstiques però no lineals. Es van considerar condicions de �exocompressió,
rotació axial i rotació lateral.

Pel que fa a la recerca sobre les diferents contribucions del teixit trabecular i
cortical, en Silva (1997) es presenta un model en el que s'ha variat l'espessor de
la càpsula cortical de 0.2 mm a 0.8 mm. en intervals de 0.2 mm. Conclou que
de tots els paràmetres investigats, el grau d'anisotropia del trabecular és el més
important en termes de transferència de càrregues.
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Al LABS, Franzoso (2004) va treballar amb un model anisòtrop del disc interver-
tebral el qual tenia en compte l'orientació de les �bres de l'anell �brós.

En referència a la introducció de les fusion cages als models, es destaquen princi-
palment tres treballs: (Sochor, 2001), (Polikeit, 2003) i (Pitzen, 2002). El primer
i el tercer van tractar el segment L3-L4 mentre que el segon l'immediatament
superior �L2-L3�. Tots ells han usat el paquet de càlcul ABAQUS i els cossos
vertebrals i els implants han estat discretitzats mitjançant malles d'elements de
tipus HEXÀEDRE de 8 nodes. Les fusion cages analitzades són de materials
molt diversos. En dos dels tres casos els resultats s'han expressat en termes de
tensions de Von Mises.

2.4 Revisió del treball anterior

En aquest apartat es revisa la tesina realitza per Vidal (2005) per tal de poder
establir tant les condicions inicials del present treball com els objectius en relació
amb aspectes que es deixaren oberts o que és necessari que siguin enfocats des
d'un altre punt de vista. Es fa referència al model geomètric elaborat, a la malla
d'elements �nits i als resultats obtinguts.

2.4.1 Model geomètric

Un dels punts més interessants, a parer del redactor, del l'anterior estudi va ser
l'elaboració d'un model geomètric propi a partir d'informació molt diversa, el qual
consta de: 2 cossos vertebrals corresponents a les vèrtebres L5 i S1, 2 pròtesis de
diferents materials (aliatge metàl·lic i polímer) i un sistema de �xació posterior.

• Segment L5�S1. El model computeritzat que es correspon al segment format
per la darrera vèrtebra lumbar i la primera sacra es va dur a terme al LABS
del Politecnico di Milano. La seva realització va constar de diferents fases
on va ser necessària la utilització de diferents programes de Disseny Assistit
per Ordinador (CAD), les quals es resumeixen en :

1. Obtenció de la superfície exterior de la vèrtebra �exterior del teixit
cortical� a partir de la reconstrucció en 3 dimensions d'imatges radi-
ològiques de tipus TAC (en 2 dimensions). Aquest procés es va dur a
terme amb el programa MIMICS.

2. Smoothing de la superfície generada amb el programa FEMA.

3. Aquesta nova geometria es va exportar al programa d'edició RHINOCEROS
on es van convertir totes les superfícies en superfícies de tipus NURBS
(Non Uniform Rational B-Splines). Aquest programa permet generar
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de cada vèrtebra quatre plans, de manera que s'obtenen geometries
més petites per realitzar diferents proves �de mallat per exemple�.

4. El model s'exporta a un format que pot ser llegit pel GiD �amb el
que es generarà la malla posteriorment�. De moment el model només
té una superfície exterior que tanca un volum al seu interior, però el
que es desitja és un volum corresponent al teixit cortical i un altre al
trabecular. De manera que es realitza una extrusió �més aviat una
intrusió� geomètrica de 0.6 mm. Va ser aquest gruix l'escollit per
representar l'espessor del teixit cortical.

• Fusion cages. Un dels principals objectius d'ambdues tesines és comparar
el comportament mecànic del conjunt en cas de col·locar dos implants de
diferent material. Aquestes pròtesis són les que s'utilitzen en les interven-
cions quirúrgiques del Dr. Molina. El model de Mosse esta constituït per un
aliatge de Titani, metre que la del Model de Travios està feta d'un material
termoplàstic, el Polyetheretherketone (PEEK). Els models computeritzats
de les dues peces es van obtenir a partir de les pròtesis reals. Primera-
ment es van fotogra�ar les peces en planta, alçat i per�l. Aquests plans es
van generar en un programa CAD damunt les fotogra�es. A continuació
es va aplicar una correcció gràcies a mesures realitzades amb un peu de
rei d'alta precisió i �nalment es van generar els volums amb el programa
RHINOCEROS.

• Sistema de �xació posterior. Al model geomètric s'hi ha representat una
versió simpli�cada del sistema SHERPA que consta de dos claus de �xació
i una barra que els uneix de 6 mm de diàmetre. Els dos claus de secció
troncocònica reals es van simpli�car a una secció cilíndrica de 4 mm de
diàmetre i 30 mm de llarg.

Finalment es van compatibilitzar geomètricament totes les parts generades i es
van obtenir dos models geomètrics, un per a cada pròtesi. El corresponent a la
pròtesi BLANCA es presenta a la �gura 2.3.

En aquest punt cal comentar que, degut a l'elevat nombre de graus de llibertat
del problema es va considerar dividir el model geomètric pel seu pla de simetria,
tal i com s'aprecia a la mateixa �gura. En el treball actual també s'ha optat per
la mateixa opció.

2.4.2 Malla d'elements �nits

Per a la malla d'elements �nits es van usar elements de tipus TETRAEDRE lin-
eals �de 4 nodes� per a tots els elements del model: teixits cortical i trabecular,
pròtesis i sistema de �xació. No obstant això, es comenta la intenció de el teixit
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Figura 2.3: Model geomètric del treball anterior per a la pròtesi de polímer.

cortical emprant elements de tipus PRSM. Això no va ser possible degut a la
poca estructuració dels volums del model geomètric.

Per generar la malla es va usar el programa GiD, tot i que es va provar el GAMBIT
amb la �nalitat d'obtenir una malla d'elements tipus PRSM a la zona del cortical.

També es comenta en l'estudi que en molts treballs anteriors només es col·loca un
element en el gruix del teixit cortical. Aquesta disposició no és molt apropiada per
aquest tipus de problema, en el qual en el teixit cortical es produeixen fenòmens
de �exió. És per això que en el treball de Vidal (2005) es generen i es comparen
malles amb capes de 2,3, 4 i 6 elements TETR en el gruix del cortical (Taules 2.1
i 2.2).

Caixa de polímer
Densitat Num. NODE Num. TETR

2 216.053 843.317
3 231.019 931.350
6 281.702 1.222.001

Taula 2.1: Tamany de les malles en funció del nombre de capes d'elements TETR
en el gruix del teixit cortical. Model per la pròtesi de polímer (Vidal, 2005).
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Caixa d'aleació
Densitat Num. NODE Num. TETR

2 215.296 843.317
3 224.188 888.766
4 265.065 1.110.695

Taula 2.2: Tamany de les malles en funció del nombre de capes d'elements TETR
en el gruix del teixit cortical. Model per la pròtesi d'aleació (Vidal, 2005).

Un altre dels aspectes a tenir en compte a l'hora de generar la malla del model
complet és la compatibilitat a les fronteres de les diferents parts. Si bé és cert
que el tamany dels elements no serà el mateix en els dominis corresponents als
diferents materials, en el contacte entre els materials els elements han de ser
compatibles.

Respecte el tema del tamany, molt relacionat amb els objectius de l'estudi, és
necessari obtenir més densitat d'elements en el domini del teixit cortical �on
interessa capturar el comportament de �exió�. Com que el trabecular no intervé
de forma rellevant en el comportament mecànic del conjunt, no és necessària
una malla excessivament densa. És per això, i d'aquesta manera s'apro�ta per
rebaixar el tamany del problema, la densitat de la malla en el teixit trabecular
és decreixent cap a l'interior (�gura 2.4). També es pot apreciar en la �gura la
condició de compatibilitat entre elements TETR del cortical i trabecular.

Figura 2.4: Malla corresponent a la vèrtebra S1, (Vidal, 2005).
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2.4.3 Resultats del càlcul

El càlcul amb les corresponents malles es va realitzar amb el codi d'elements �nits
RAMSOLID en l'entorn de GID. Les hipòtesis del càlcul quant a comportament
van ser d'elasticitat lineal isòtropa per a tots els materials i es van considerar les
següents condicions de contorn:

• 1000 N �de precàrrega� simulen la posició vertical i una càrrega de 4000 N es
correspon a l'esforç de subjectar un pes mig en posició vertical. En consid-
erar la meitat del problema per qüestions de simetria la càrrega introduïda
és la meitat.

• La carrega s'aplica a la superfície corresponent a la projecció sobre la vèr-
tebra L5 del disc intervertebral del segment superior.

• Es van impedir els desplaçaments en qualsevol direcció a la zona de la
vèrtebra S1 en contacte amb la pelvis. Per a determinar-la es va usar un
model virtual de l'esquelet humà.

• Es van impedir els desplaçaments en la direcció perpendicular al pla de
simetria.

Quant a les propietats materials dels diferents elements que conformen el model,
en el marc de les hipòtesis d'elasticitat lineal i isòtropa son necessaris dos paràme-
tres per caracteritzar cada material: el mòdul elàstic i el mòdul de Poisson. Cal
destacar l'exhaustiva recerca bibliogrà�ca realitzada en l'estudi anterior per tal
d'establir els valors més acurats i representatius. En la taula 2.3 es presenten els
valors escollits. Els mateixos han estat usats en aquest estudi.

Paràmetre E (MPa) ν

Teixit TRABECULAR 100 0.3
Teixit CORTICAL 12.000 0.3

Caixa i sistema de �xació d'ALIATGE 110.000 0.3
Caixa de POLÍMER 37.000 0.3

Taula 2.3: Valors dels paràmetres elàstics assignats als diferents materials.

D'acord amb els resultats presentats en l'anterior estudi i l'anàlisi dels mateixos,
s'ha trobat convenient remarcar els següents aspectes:

• Degut a certes limitacions en el càlcul realitzat, els resultats que es varen
obtenir s'han de considerar potser més com una veri�cació qualitativa del
comportament que pretenia reproduir el model. Dins d'aquestes limitacions
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es trobaria el fet que els valors de les tensions que es presenten son el resultat
d'un suavitzat de les tensions reals de càlcul i que els elements de tipus
TETR no són els més òptims a l'hora d'obtenir resultats relacionats amb
fenòmens de �exió de làmines.

• Els resultats que es presenten són per al cas de tres elements TETR lineals
al gruix del teixit cortical.

• La diferència de magnitud de les tensions principals �en concret σ1�, és
elevada en els elements de cortical i pràcticament nul·la als elements del
trabecular. Això constata que la principal funció del teixit trabecular és
servir de suport del cortical. Aquest fet produeix un salt molt gran de la
tensió al canviar de teixit.

• La diferència de signe de les tensions en una mateixa vertical en elements
de la zona del teixit cortical permet a�rmar que la capa cortical treballa
com una làmina a �exió.

• En retirar les facetes posteriors en la intervenció quirúrgica, la totalitat
de la càrrega es transmet a través de la pròtesi, de manera que si no es
col·loqués el sistema de �xació posterior el sistema seria inestable produint-
se una bolcada de la vèrtebra superior. Així s'explica l'elevada quantitat
d'expulsions de la pròtesi en casos en què no es col·blocava la �xació.

• Es van escollir una sèrie de punts representatius per tal d'avaluar la in�uèn-
cia del nombre d'elements en el gruix del cortical. Es dedueix que �ns i tot
col·blocant-hi quatre elements la solució és insu�cient.

• En tots els punts representatius escollits la tensió principal major és superior
en el model per a la pròtesi D'Elació que per al de la polímer.

2.5 Noves necessitats i plantejament del present

estudi

És clar, per tot el que s'ha comentat �ns ara, que en el treball anterior es van
deixar oberts molts interrogants. Ja siguin aspectes que es van plantejar inicial
ment i no es van poder dur a la pràctica per falta de mitjans o bé elements nous
que van anar sortint a mesura que s'anava avançant en l'estudi.

Tots aquests elements han de�nit un marc que ha permès plantejar els objectius
que es pretenen en aquest estudi. Els eixos principals d'aquest nou treball �que
en tot moment pretén complementar i alhora nodrir-se de l'anterior� són els
següents:



CAPÍTOL 2. PUNT DE PARTIDA 21

• Tot apunta a que mecànicament el cos vertebral es comporta com una làmi-
na treballant principalment a �exió (teixit cortical) recolzada damunt un
medi elàstic (teixit trabècula). El treball anterior va comprendre el com-
portament del sistema com a conjunt de manera més aviat qualitativa. No
obstant això a nivell de càlcul, el model numèric presentava les limitacions
que s'han comentat.

• El nombre de divisions en el gruix del teixit cortical és un factor determinant
a l'hora de capturar mitjançant mètodes de càlcul numèrics fenòmens de
�exió �en general i de làmines en particular�. L'òptim seria emprar elements
�nits estructurals de tipus làmina �S'Heli elements�, però apareixen dos
inconvenients: no estan implementats al codi DRAC i apareixen problemes
de compatibilitat quan es tenen elements estructurals en contacte directe
amb elements de medi continu. Aquest fet és a degut a que les formulacions
són diferents i, per tant, les incògnites als nodes són també diferents. No
obstant això l'ús d'elements �nits de tipus PSM és una opció excels·lent
en aquest tipus de problemes.

• La representació dels resultats en termes de les tensions principals no és
la millor opció en problemes de �exió, ja que les direccions principals de
tensió poden ser qualssevol. Si s'ha de treballar en tensió, perquè és un
dels resultats que proporciona el mètode dels elements �nits, el millor seria
interpretar resultats de tensió normal a la secció de la làmina. Un pas més
enllà seria processar els resultats en termes de tensió a esforços �moments,
axials i tallants� {M,N,Q} .

D'acord amb els aspectes citats anteriorment, els objectius concrets que de�neixen
aquest estudi i les principals línies d'actuació són les següents:

• A partir del model geomètric disponible (Vidal, 2005) elaborar una mal-
la d'elements �nits amb elements de tipus PSM que discretitzin el teixit
cortical. Tot i l'existència al mercat d'un gran nombre de �paquets� de càl-
cul mitjançant el FEM les malles es realitzaran amb el GiD. Aparentment
aquest programa no disposava de la funció d'extrusió en el moment en què
es va realitzar l'anterior treball. No obstant això, es con�a en què les noves
versions ho incorporin. A més el fet que l'equip programador de GiD es
trobi dins el mateix Campus Nord és un factor decisiu.

• És importantíssim poder controlar els resultats del càlcul. És per això que
s'ha de defugir qualsevol codi �tancat� i poder tenir accés als valors numèrics
de la tensió en els punts on es calculen. Això és possible si s'utilitza el codi
DRAC, del qual el tutor d'aquesta tesina n'és el co-autor. Un altre dels
avantatges és la possibilitat de generar arxius especí�cs en funció de les
necessitats de post-procés.
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• Per poder realitzar un anàlisi quantitatiu és necessari obtenir els esforços
al teixit cortical. Per satisfer aquesta necessitat caldrà elaborar algun codi
que sigui capaç de calcular els esforços de làmina en una secció a partir
del tensor de tensions obtingut del càlcul amb el FEM. És per això que
és important discretitzar el teixit cortical en elements de tipus PRSM, els
quals tenen els punts on es calculen les tensions �punts de Gauss� alineats
en una vertical, és a dir, en la secció de la làmina.



Capítol 3

Procés de genració de la malla FEM

3.1 Introducció

Tal i com es va comentar en parlar dels objectius d'aquest estudi, es pretén
que en el nou model la malla de FEM corresponent a la zona del teixit cortical
sigui generada a partir de l'extrusió de la superfície exterior del teixit trabecular.
Morfològicament els elements que discretitzaran aquest domini seran prismes de
base triangular.

S'ha utilitzat com a punt de partida el model geomètric del treball anterior (Vidal,
2005), tot i que a l'hora d'experimentar amb les eines d'extrusió disponibles al
programa GID s'ha treballat amb diferents parts del model en comptes de fer-ho
amb el model complet.

Elaborar una malla d'un model geomètric tridimensional com el del conjunt ver-
tebral que es tracta en aquest estudi amb geometries molt irregulars.On també
intervenen diferents materials, els quals requereixen ser discretitzats mitjançant
diferents tipus d'elements no és una tasca senzilla, i moltes vegades les eines
disponibles en programes comercials cal que siguin adaptades al problema que es
vol resoldre.

En aquest capítol es comenten les diferents estratègies que s'han seguit per acon-
seguir la generació d'una malla que permetés el càlcul amb el mètode dels elements
�nits. A continuació es presenten les malles que s'han utilitzat en aquest treball
i �nalment s'introdueixen unes modi�cacions que van ser realitzades a les malles
obtingudes a causa de les necessitats especí�ques que va requerir l'anàlisi que es
detalla al capítol 4.

23
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Figura 3.1: Geometria inicial de la superfície exterior vèrtebra S1.

3.2 Plantejament inicial

És clar que es pretén obtenir una malla extruïda (3D) a partir d'una malla original
(2D). El plantejament que sembla més coherent és el següent: aïllar la superfície
exterior del teixit trabecular, mallar aquesta superfície amb elements triangulars
(TRI) i �nalment extruir aquesta malla el gruix desitjat i amb tantes divisions
com es cregui oportú.

Així doncs, per tal d'obtenir la malla extruïda a la zona del teixit cortical s'han
dut a terme les següents accions:

• A partir del model geomètric disponible s'han aïllat les superfícies exteriors
del teixit trabecular de les vèrtebres L5 i S1. Per tal d'agilitzar les op-
eracions s'ha treballat amb els dos cossos vertebrals per separat, d'aquesta
manera el que s'exposa a continuació és únicament per la vèrtebra S1. A
la �gura 3.1 es pot observar la geometria inicial utilitzada en les primeres
proves que es van realitzar per avaluar la capacitat real d'extrusió de la
versió GiD 8.0.9 (o�cial). S'aprecia el cos de vèrtebra de color verd turque-
sa mentre que el forat on s'introdueix la �xació posterior és de color blau.
Això és així perquè es va intuir que podria haver-hi problemes d'extrusió a
la zona de l'entorn del forat i es va aïllar en una capa apart. Aquesta decisió
va bene�ciar les operacions a l'hora d'efectuar tractaments posteriors.
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Figura 3.2: Vista de la primera malla de la geometria inicial. Vèrtebra S1.

• A continuació es va procedir a realitzar la malla de TRI �lineals de 3
nodes� d'aquesta superfície exterior. Aquesta primera malla, malla0, va
resultar de 5773 nodes i 11349 TRI (�gura 3.2). S'aprecia que únicament
s'ha mallat la superfície exterior on apareix teixit cortical, és per això que
la malla TRI presenta un buit al pla de simetria. On s'introdueix la �xació
posterior i es realitzen els talls preoperatoris el teixit cortical és retirat i,
per tant tampoc caldrà extruir-hi.

• L'acció consecutiva a realitzar seria, mitjançant l'eina d'extrusió de GiD,
extruir la malla anterior. En la �gura 3.3 es mostra el resultat obtingut.
Aparentment el resultat que s'esperava dista bastant del que s'ha vist. El
més probable és que la malla de TRI inicial no sigui de su�cient qualitat
per suportar un procés d'extrusió com el desitjat. El que més crida l'aten-
ció d'aquesta �gura són aquestes punxes tan prominents. En aquest cas
l'algorisme intern d'extrusió del programa no ha funcionat correctament a
causa que les direccions de les normals d'elements consecutius es creuaven
entre elles tal i com es mostra a la �gura 3.4.

Un cop realitzades les operacions que havien d'haver permès obtenir la malla
extruïda es pot concloure que aquest no és un procés �directe� sinó més aviat
�iteratiu�, en el sentit que és necessari anar modi�cant la malla de TRI original
�ns a obtenir-ne una amb què l'extrusió sigui possible.
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Figura 3.3: Extrusió de la malla0 (4 capes de 0.25mm).

Figura 3.4: Problema en l'extrusió a causa d'una direcció de les normals dels
elements poc apropiada.
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Figura 3.5: Problemes a l'entorn de la zona del forat.

Per aconseguir aquest objectiu han estat de gran ajuda les eines d'anàlisi de la
qualitat de malla de què disposa el GiD. Ha estat possible identi�car els elements
on l'extrusió produïa aquestes punxes ja que tots ells compleixen que el jacobià
és negatiu. Un cop identi�cats s'ha millorat la zona corresponent de la malla de
TRI. Els principals problemes detectats a la malla TRI inicial �-malla0� han
estat els següents:

• Existència de zones con�ictives en termes de direccions de les normals als
elements �que ja s'havien intuït a priori� sobretot a l'entorn del forat on es
col·loca l'aparell de �xació (�gura 3.5).

• Casos en què en la geometria inicial presenta entitats de tipus línia que
�nalitzen en altres línies (morfologies de tipus T)(�gura 3.6).

• Zones on la geometria inicial estava formada per superfícies triangulars amb
dos costats semblants i molt més llargs que el tercer (morfologies de tipus
DENT) (�gura 3.7).

Els casos on el problema ha estat de la geometria inicial �els dos darrers� ,
l'error en l'extrusió s'ha produït perquè la malla TRI no era de prou bona a
causa de la baixa qualitat de la geometria en les zones concretes.

D'acord amb els problemes detectats s'han dut a terme dos tipus d'actuacions:
modi�cació de la geometria inicial i modi�cació de la malla.

• La geometria inicial s'ha modi�cat per als casos en què es tenien morfologies
de tipus T i DENT, les quals tal i com es pot observar en les �gures generen
excessos innecessaris d'elements.



CAPÍTOL 3. PROCÉS DE GENRACIÓ DE LA MALLA FEM 28

Figura 3.6: Zona on es poden apreciar els problemes a la malla degut a defectes
en la geometria inicial. Esq. Geometria, dreta malla.

Figura 3.7: Problemes associats a la morfologia en DENT. En morat es poden
apreciar els defectes que presenta la malla extruïda.
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• La malla s'ha modi�cat en els casos en què s'han observat zones problemà-
tiques. La tendència és que morfologies suaus són més fàcilment extruïbles
que les anguloses (�gura 3.4).

Les modi�cacions sobre la geometria inicial s'han realitzat manualment, és a
dir, observant les zones de la malla on es produïen concentracions d'elements i
actuant en aquelles zones en concret. Seguidament s'ha remallat i observat que
els resultats fossin els satisfactoris.

Quant a les modi�cacions de la malla a continuació s'enumeren les accions real-
itzades i les repercussions que aquestes han tingut:

1. Dos suavitzats d'elements (SMOOTH ELEMENTS) a la malla completa
a més de successius suavitzats a la zona del forat. Aquesta acció no ha
modi�cat ni el nombre de nodes ni d'elements de la malla.

2. Un col·lapse d'arestes �sense incloure la zona del forat�, de tolerància
0.5mm. S'ha reduït el número de nodes i d'elements en 66 i 129 respecti-
vament.

3. Un Col·lapse d'arestes �sense incloure la zona del forat�, de toleràn-
cia 1mm. La nova malla presenta 2935 nodes i 5814 elements menys que
l'anterior.

En aquest moment la malla TRI de la superfície exterior del trabecular de la
vèrtebra S1 està constituïda per 2772 nodes i 5406 elements TRI.

Tal i com es pot apreciar a la �gura 3.8 la nova malla TRI presenta un nom-
bre inferior d'elements, la seva morfologia és certament més suau i les arestes
dels triangles que la conformen molt més homogènies que la malla que s'ha vist
anteriorment.

Finalment s'ha procedit a l'extrusió de la malla en quatre capes de 0.25 mm
cadascuna obtenint el resultat que es mostra en la �gura 3.9. El número de
nodes de la malla extruïda és de 13860, el de TRI 27030 i el de PRSM 21624,
únicament per a la vèrtebra S1.

3.3 Canvi de plantejament

Un cop obtinguda la malla extruïda de la zona del teixit cortical només queda
mallar el volum interior corresponent al teixit trabecular de tal manera que les
dues malles siguin compatibles. És a dir, que les cares triangulars dels elements de
tipus TETR que es troben a la superfície exterior del trabecular es corresponguin
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Figura 3.8: Malla TRI resultant després de realitzar totes les actuacions de millora
de la qualitat. Vèrtebra S1.

Figura 3.9: Malla PRSM generada a partir de l'extrusió de la malla TRI modi�-
cada. Vèrtebra S1.
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Figura 3.10: Esquerra: entitats GEOMETRIA; negre:punts, blau:línies, rosa:
superfícies, blau: volums. Dreta: entitats MALLA; negre: nodes, verd: elements.

amb les bases dels PRSM de la malla extruïda. A més, és necessari compatibilitzar
també la malla de les pròtesis i del sistema de �xació.

Malgrat que aquesta operació aparentment pot semblar senzilla de realitzar, degut
a que la closca de teixit cortical no genera un volum tancat ��gura 3.9� fa que
tècnicament el procés sigui bastant complex. És per això que en aquest punt es
va decidir modi�car lleugerament el plantejament del procés d'extrusió.

El fonament de la nova manera de procedir es resumeix en: és millor realitzar un
mallat del volum corresponent al model complet que realitzar malles de diferents
parts del model geomètric i compatibilitzar-les a posteriori.

L'únic inconvenient es troba en que el volum corresponent al teixit cortical ha de
tenir una estructura determinada per tal que pugui ser mallat amb elements de
tipus PRSM, en cas contrari només pot ser mallat amb TETR. Aquesta estructura
ja està de�nida en la malla extruïda ��gura 3.9�, però en entitats de malla
(nodes i elements). La clau del nou plantejament rau en transformar el teixit
cortical obtingut �extruït� d'entitats de malla a entitats de geometria (punts,
línies, superfícies i volums). Les diferències es mostren a la �gura 3.10.

La �gura 3.11 mostra un esquema dels dos plantejaments per obtenir la malla
d'elements �nits del model geomètric.

Les actuacions realitzades d'acord amb aquest nou plantejament es detallen a
continuació:

• Primerament ha estat necessària la transformació de la malla extruïda a
geometria. Això ha estat possible exportant els nodes i elements de la
malla de PRSM en un format típic de geometria (.dxf ), que posteriorment
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Figura 3.11: Diagrama de �ux que mostra els dos plantejaments per l'obtenció
de la malla FEM del model geomètric.

s'ha importat al propi GiD com si de geometria es tractés. Cal comentar
que en la malla exportada l'extrusió realitzada contenia un únic element
PRSM en el gruix, degut a que el nombre d'entitats geomètriques amb les
divisions corresponents era molt elevat. Així doncs, el nombre de divisions
en el gruix del teixit cortical s'assignarà posteriorment quan es generi la
malla.

• Un cop s'ha obtingut la geometria corresponent al teixit cortical cal generar
els volums interiors de teixit trabecular i compatibilitzar geomètricament
les pròtesis i el sistema de �xació. Aquest procés ha estat especialment
costós ja que s'ha hagut de realitzar de manera manual, tenint cura en tot
moment de respectar la geometria de les pròtesis i dels cossos vertebrals
per no alterar el model geomètric. En la �gura 3.12 s'observa l'entorn de
la pròtesi després de realitzar la compatibilització geomètrica.

• Quant a la malla d'elements �nits, teòricament quan s'ha aconseguit que
totes les parts del model siguin geomètricament compatibles es procedeix
al mallat del model complet. No obstant, per evitar sorpreses a mesura
que s'anava compatibilitzant la geometria de les diferents parts, s'anaven
realitzant malles parcials per assegurar-ne la compatibilitat. En la �gura
3.13 es mostra la compatibilitat entre la pròtesi i la zona del seu voltant
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Figura 3.12: Teixit cortical a l'entorn de la pròtesi BLANCA. Vèrtebra S1. Capes
geometria.

amb la malla TETR del volum corresponent al teixit trabecular dels dos
cossos vertebrals.

Finalment, es mostra una imatge de la vèrtebra S1 on es poden observar les
diferències entre el model geomètric presentat en el treball anterior i el que s'ha
utilitzat per generar les malles d'elements �nits d'aquest treball ��gura 3.14�.

3.4 Malles FEM per al càlcul

En aquest apartat es presenten les malles d'elements �nits que s'han utilitzat per
al càlcul. Es diferencien de les malles que es van utilitzar en el treball anterior
en els següents aspectes.

• El nombre d'elements és certament inferior.

• El teixit cortical ha estat discretitzat mitjançant elements prismàtics de
base triangular.

• S'han col·locat 3 elements PRSM al gruix del teixit cortical.

• S'han generat malles d'elements lineals i quadràtics.
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Figura 3.13: Malla TRAB S1 i L5, pròtesi BLANCA i CORT a la zona de la
pròtesi.

Figura 3.14: Model geomètric vèrtebra S1. Esquerra: (Vidal, 2005). Dreta:
Estudi actual.
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Figura 3.15: Malla FEM del model amb pròtesi de POLÍMER. Elements lineals.

Figura 3.16: Malla FEM del model amb pròtesi d'ALEACIÓ. Elements lineals.
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num. NODES num. ELEMENTS num. PRSM num. TETR

model POLÍMER LIN. 29526 76130 36579 39551
model ALEACIÓ LIN. 27499 65699 36390 29309

model POLÍMER QUAD. 161488 76130 36579 39551
model ALEACIÓ QUAD. 146380 65699 36390 29309

Taula 3.1: Informació respecte el número de nodes i elements de les malles per
al càlcul.

A continuació es mostren les malles �nals per a les dues pròtesis ��gures 3.15 i
3.16�.

A la taula 3.1 es presenta la informació rellevant de les 4 malles.

3.5 Model jeràrquic

Aquest apartat s'ha inclòs en aquest capítol ja que exposa una petita modi�cació
que cal aplicar a la malla abans d'iniciar el procés de càlcul, tot i que va ser mentre
s'analitzaven els primers resultats que es va veure que calia dur-la a terme.

Es recorda que un dels objectius d'aquest treball és poder obtenir resultats en
termes d'esforços, que tal i com es veurà en capítols posteriors s'obtenen a partir
de la integració de les tensions en una secció �en aquest cas en una pila1�. Així
doncs, si es tenen aproximadament uns 30000 elements PRSM que es correspon
a unes 10000 piles per cada vèrtebra, és clar que aquest procés d'integració cal-
drà ser programat. És per això que cal comprendre quina és la numeració dels
elements i els nodes d'una mateixa pila.

Es va observar que si bé la numeració del elements de la malla generada amb
el GiD seguia un cert ordre: els tres elements de la pila eren numerats amb la
seqüència i, i+ 1, i+ 2, aquesta podia esdevenir de l'interior a l'exterior del teixit
cortical o bé de l'exterior a l'interior indistintament (�gura 3.17).

Un model jeràrquic és una eina que estructura les diferents entitats d'una malla
i permet treure'n informació i establir relacions entre elles. En aquest cas el que
interessa és saber quines són les cares que es troben a la superfície exterior del
trabecular, a quin element pertanyen i quin és el seu número en la numeració
d'elements, localitzar els dos elements superiors de la pila i assignar-los la nu-
meració correcta.

Per tal de dur a terme aquestes accions s'ha elaborat un codi MATLAB que inclou
el programa main.m i les subrutines jerarq_tetr.m, ordenapiles.m, piles_onlyprism.m,

1A partir d'aquest punt s'anomenarà pila al conjunt dels tres elements de tipus PRSM en el
gruix del teixit cortical.
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Figura 3.17: Numeració de les piles. a) Creixent cap a l'exterior. b) Creixent cap
a l'exterior. La part superior es correspon a la part exterior del cortical i la part
inferior a l'interior (contacte amb el teixit TRABECULAR).

piles_onlyprism_quadràtic.m i lamina_ext.m. Les seves principals caracterís-
tiques són:

• jerarq_tetr.m: Es caracteritza per identi�car, enumerar i emmagatzemar de
la malla de TETR els elements, cares, arestes i nodes, per poder identi�car
les cares que pertanyen a la superfície exterior �i extreure'n els nodes�,
mitjançant la condició que són cares que pertanyen a un sol element.

• ordenapiles.m: A partir del vector que conté informació dels nodes que
pertanyen a la superfície exterior de la malla de TETR, identi�ca a quins
elements PRSM pertanyen aquests nodes, els quals són els inferiors de cada
pila. Posteriorment, busca els dos elements superiors de la pila i mira si la
numeració és la desitjada o la inversa. En cas que sigui la inversa canvia
les connectivitats dels nodes i modi�ca la posició dels elements dins la pila.
A més, genera un arxiu on apareix per a cada pila quin és el número dels
elements que la conformen.

• piles_onlyprism.m, piles_onlyprism_quadratic.m: Simpli�cació per al cas
que la malla sigui únicament d'elements PRSM, ja siguin lineals o bé
quadràtics.

• lamina_ext.m: Escriu els arxius necessaris per a la representació dels re-
sultats en termes de Teoria de làmines, és a dir, passa d'una pila formada
per 3 elements de tipus PRSM a 1 únic element TRI.

A l'annex de programació A.3 es poden consultar tots aquests programes.



Capítol 4

Metodologia de càlcul i anàlisi

En aquest capítol s'exposa tot allò que fa referència als mètodes càlcul i anàlisi
amb què s'ha treballat, ja sigui el propi mètode de càlcul, el codi utilitzat o de
nova creació, formulacions i veri�cacions entre d'altres.

Primerament es fa una petita introducció del mètode dels elements �nits, el mè-
tode numèric amb què s'obté l'estat tensional i els desplaçaments en el conjunt
vertebral. També es comenten les característiques principals del codi DRAC,
emprat en aquest treball.

A continuació s'exposen els resultats d'un problema senzill de teoria de la biga
plana sotmesa a �exió simple que ha servit com a una petita introducció a la
�exió analitzada mitjançant el mètode dels elements �nits.

Tot seguit s'exposa el plantejament seguit a l'hora d'obtenir els esforços a partir
del tensor de tensions en diferents punts al llarg d'una secció de làmina, el qual es
veri�ca �nalment amb un exemple: el cas d'una placa prima birecolzada sotmesa
a càrrega distribuïda.

4.1 Introducció al mètode dels elements �nits

El mètode dels elements �nits és un mètode que permet resoldre de manera
aproximada equacions diferencials en derivades parcials (EDP's) formulades en
un domini continu. La clau està en passar d'un problema continu a un problema
discret, tot segmentant el domini en una sèrie d'elements, els quals contenen una
sèrie de nodes. La formulació del mètode permet en última instància obtenir
el camp de desplaçaments �als nodes� mitjançant la resolució d'un sistema
lineal d'equacions. Com que el camp de deformacions està relacionat amb els
desplaçaments i les tensions amb les deformacions, en el procés també s'obtenen
aquests dos camps tensorials.

38



CAPÍTOL 4. METODOLOGIA DE CÀLCUL I ANÀLISI 39

En l'actualitat el mètode es fa servir per resoldre qualsevol equació del tipus:

A(u) ≡ Lu + p = 0 en Ω

B(u) ≡Mu + q = 0 en Γ

on L iM són operadors diferencials, p i q són funcions conegudes, Ω és el domini
i Γ el contorn.

En aquest capítol no s'explica la formulació general del mètode �més rigorosa i
vàlida per qualsevol cas� sinó una formulació senzilla pel cas de problemes en
l'àmbit de l'elasticitat, molt més física que matemàtica, pionera en l'aplicació
del mètode dels elements �nits. Les línies que segueixen són una adaptació de
Zienkiewicz (2004), per al cas bidimensional.

Per a aquest cas se suposa que es vol trobar la distribució de tensions en un
domini continu procedint de la següent manera:

• Es divideix el continu mitjançant unes línies imaginàries en un número
d'elements �nits. Els elements estan units entre ells mitjançant un número
discret de nodes tal i com s'aprecia a la �gura 4.1. Els desplaçaments
esdevenen la incògnita fonamental del problema.

Figura 4.1: Discretizació mitjançant elements triangulars 2D d'un domini continu.



CAPÍTOL 4. METODOLOGIA DE CÀLCUL I ANÀLISI 40

u =

{
u(x, y)
v(x, y)

}
• Es prenen un conjunt de funcions N que de�neixin el camp de desplaça-
ments �de manera aproximada � dins de cada element triangular en funció
dels desplaçaments als nodes de manera que:

u ≈ û = (Ni,Nj,Nk)

 ai
aj
ak

 = Nae

on

ai =

{
ui
vi

}
és el vector que conté els desplaçaments �horitzontal i vertical� al node i
de l'element. Aquestes funcions han de ser escollides de tal manera que el
seu valor sigui 1 al node corresponent i 0 als altres.

• Un cop de�nits els desplaçaments es poden obtenir les deformacions i les
tensions:

ε =


εx
εy
γxy

 =


∂u
∂x
∂v
∂y

∂u
∂y

+ ∂v
∂x

 =

 ∂
∂x
, 0

0, ∂
∂y

∂
∂y
, ∂

∂x

{ u
v

}
treballant amb operadors:

ε ≈ ε̂ = Su

ε ≈ ε̂ = SNa = Ba

i la tensió:
σ = Dε

i d'acord amb la teoria de l'elasticitat �bidimensional i assumint tensió
plana�:

D =
E

1− ν2

 1 ν 0
ν 1 0

0 0 (1−ν)
2


• Ara cal imaginar que s'aïlla l'element i s'apliquen a cadascun dels nodes
unes forces nodals en equilibri estàtic amb les tensions actuants al contorn
i les forces màssiques,

qe =


qi
qj
qk

 =



(
Ui
Vi

)
(
Uj
Vj

)
(
Uk
Vk

)


, forces nodals
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b =

{
bx
by

}
, forces màssiques

• Una manera d'imposar l'equilibri és imposar un desplaçament virtual nodal
δa que produeix uns desplaçaments dins l'element δu = Nδae i igualar el
treball generat per les forces nodals �externes� amb el treball intern.

δWext = (δae)tqe

δWint = (δε)tσ − δutb
integrant en l'element i igualant els dos treballs s'obté:

(δae)tqe = (δae)t
(∫

V e

Btσ dV −
∫
V e

Ntb dV

)
simpli�cant els desplaçaments virtuals i introduint la llei constitutiva �
lineal� al tensor de tensions s'obté:

qe = Keae + f e

amb:

Ke =

∫
V e

BtDB dV

i

f e = −
∫
V e

Ntb dV

on Ke és la matriu del sistema �lineal� elemental, i f e el vector de forces
exteriors.

• Realitzant el mateix procediment per a cadascun dels elements, s'arriba a
construir la matriu del sistema �o de rigidesa� global mitjançant un procés
d'ensamblatge, i es resol el sistema d'equacions lineal corresponent.

• La resolució d'un problema mecànic mitjançant el FEM permet obtenir

bàsicament els desplaçaments

{
ui
vi

}
als nodes, i el tensor de tensions{

σx σy τxy
}t

en els punts de Gauss, ja que s'utilitza una quadratura
de Gauss per realitzar les integracions que apareixen en la formulació de
manera numèrica.

4.2 El codi DRAC

El codi que s'ha utilitzat per realitzar els càlculs que involucra l'anàlisi que s'ha
dut a terme en aquest estudi, és a dir, per a l'aplicació del mètode dels elements
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�nits, és el DRAC Carol and Prat (2005). La seva primera versió �la 0.1� va
ser compilada l'any 1989 i estava programada en FORTRAN 77, mentre que a
l'actualitat les últimes versions ja són en FORTRAN 90.

Es tracta d'un codi pensat especialment per resoldre problemes complexos de
mecànica de roques. Que la seva llibreria d'elements incorpori elements d'interfase
�joint elements�, sigui possible plantejar tècniques avançades de resolució de
problemes no lineals, existeixin models constitutius per a interfases entre d'altres,
són característiques especí�ques en aquest sentit.

Per a aquest problema en qüestió només calia que fos possible plantejar la dis-
cretització del domini amb diferents tipus d'elements, que els elements de ti-
pus PRSM estiguessin implementats, es pogués treballar amb elements lineals i
quadràtics, es pogués tenir accés als valors de les tensions de càlcul en els punts
de Gauss i que fos possible exportar els resultats per ser representats al GiD, ja
que el tipus de problema en sí és elàstic lineal.

Una de les característiques del codi és que estructura les accions en etapes (STAGES),
passos (STEPS) i increments de càrrega (LOAD INCREMENTS).

• En les etapes es permet la modi�cació de la malla d'elements �nits �
construcció o excavació�.

• Cada pas de�neix una con�guració de càrrega diferent, tant pel que fa a la
intensitat de la càrrega que es controla amb el paràmetre factor de càrrega,
com a nivell de tipus de càrrega.

• Els increments de càrrega s'utilitzen en problemes no lineals on no convé
aplicar tota la càrrega a la vegada sinó de manera incremental.

Una altra possibilitat que incorpora el DRAC, certament important en l'àmbit
dels càlculs d'aquest estudi, és la renumeració. El codi disposa d'una subrutina
que renumera els elements i els nodes de la malla d'elements �nits de la manera
més òptima possible. Aquesta numeració és molt important a l'hora d'ensamblar
les matrius de rigidesa locals en la matriu global. L'estructura d'aquesta matriu
global és en banda: coe�cients no nuls en una banda que comprèn la diagonal de
la matriu i nuls la resta. Una òptima renumeració permet que l'ample d'aquesta
banda sigui el mínim possible i de la mateixa manera la memòria necessària en
tot el procés càlcul.

Pel que fa referència a la utilització del codi, per calcular un cas és necessari
elaborar l'arxiu d'entrada de dades cas0.input que conté tota la informació. Un
exemple de l'arxiu utilitzat per calcular un dels casos d'aquest estudi es mostra
en la �gura 4.2.

En els casos en què la malla d'elements �nits és d'un tamany considerable i
s'ha generat mitjançant un generador extern, el drac llegeix les coordenades i
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Figura 4.2: Exemple arxiu input requerit per DRAC.

connectivitats d'arxius externs � cas0.conec i cas0.coord�. Aquests arxius, en
aquest cas, han estat generats amb el GiD mitjançant l'opció problem type DRAC,
la qual permet l'escriptura dels arxius que necessita el DRAC per a poder realitzar
un càlcul amb el format corresponent. En utilitzar el programa GiD per imposar
les condicions de contorn de desplaçaments i tensions imposats, també s'han escrit
els arxius que les incorporen �cas0.coacciones i cas0.carga�, i en l'arxiu cas0.stage
apareixen els elements construïts en l'etapa actual.

Un cop s'ha elaborat l'arxiu d'entrada de dades i s'ha realitzat el càlcul, s'obtenen
una sèrie d'arxius de resultats:

• cas0.lst. És l'arxiu principal de resultats. Hi apareix primer una breu
descripció del problema: nodes, elements, càrregues... i, a continuació, es
presenten els valors numèrics dels desplaçaments i les reaccions als nodes i
les variables tensionals als punts de Gauss.

• cas0.post.msh i cas0.post.res. En aquests arxius de post-procés per a GiD,
s'escriuen en els formats requerits la informació de la malla d'elements �nits
i els valors numèrics dels resultats que es volen representar. En aquest tema
s'entrarà amb una mica més de profunditat quan es tracti la representació
dels valors dels esforços.
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Finalment en la �gura 4.3 es mostra un esquema de tots els arxius involucrats en
el procés de càlcul.

Figura 4.3: Esquema dels arxius que intervenen en el procés de càlcul amb el codi
DRAC. Arxius d'entrada a la part superior i de sortida a la part inferior de la
imatge.

4.3 Un cas de biga a �exió simple amb el FEM

Com ja s'ha comentat anteriorment, el teixit cortical es comporta principalment
com una làmina a �exió. Un dels objectius d'aquest estudi és captar aquest
comportament mitjançant el FEM utilitzant elements de tipus PRSM.

En problemes on apareixen estructures a �exió, les principals variables d'interès
són els moments �ectors i els esforços tallants i axils a nivell de secció. Una opció
és utilitzar elements �nits estructurals, i formular el problema de tal manera
que en l'equació diferencial a resoldre, les incògnites siguin directament aquestes
variables o derivades d'aquestes. Aquesta opció és molt adequada quan tot els
elements del problema són susceptibles a comportar-se de la mateixa manera.

No és el cas del sistema cortical-trabecular. En aquest cas la opció que s'ha
adoptat és la següent: formular el problema de manera que la incògnita sigui
el camp de desplaçaments, obtenir l'estat tensional i posteriorment calcular els
esforços.

Seguint aquest raonament, en aquest apartat es presenta a nivell d'introducció el
cas d'una biga, de dimensions 420x20x14 (cm) �llarg, gruix i ample� a �exió
simple birecolzada i sotmesa a una càrrega distribuïda (Timoshenko and Young,
1991), pàg. 122 exercici 4. El que es pretén és entrar en contacte amb el FEM
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en casos d'estructures comportant-se a �exió, tot realitzant un petit estudi on
s'analitzarà la sensibilitat del número de divisions en el gruix i en el llarg de la
biga. Aquest és un cas interessant ja que existeix solució analítica la qual es pot
comparar amb els resultats numèrics.

En aquest exemple es compararà la distribució de tensions normals i la tensió
normal màxima a la secció central , que és la més desfavorable. D'acord amb la
referència es tracta d'un problema 3D. No obstant, per agilitzar el procés de càlcul
s'ha dut a terme l'anàlisi en 2 dimensions tot adoptant la hipòtesi de tensió plana.
Així doncs, cal considerar els resultats de la referència per unitat de profunditat.

A l'annex de càlcul A.1 es detalla la resolució del problema. La distribució de
tensió normal en la secció més desfavorable és:

σx = 11907000y

[
N

m2 ·m

]
on y és la distància a la meitat de la secció en direcció vertical. Llavors, la tensió
normal màxima a les �bres extremes y = 0.1m és:

σmaxx = 1190700

[
N

m2 ·m

]
S'han analitzat diferents discretitzacions del domini de la biga, tenint en compte
el nombre de divisions al cantell i al llarg. A la taula 4.1 es mostren els casos
estudiats.

num. divisions GRUIX num. divisions LLARG

3 x15, x21, x63
4 x85
5 x21, x41, x61, x105
6 x21, x41, x61, x125
8 x21, x41, x168
10 x21, x210

Taula 4.1: Biga 420x20x14. Discretitzacions del domini.

Quant als aspectes del càlcul, cal comentar:

• S'han utilitzat, en primer lloc elements quadrilàters lineals �de 4 nodes�,
amb una llei d'integració Gauss 2x2.

• La tensió normal màxima �en valor absolut� es dóna a les �bres ex-
tremes mentre que el valor de les tensions �en particular la tensió normal
a la secció� s'ha obtingut en els punts de Gauss. És per això que s'ha
implementat una subrutina de post-procés que mitjançant una interpolació
lineal dels resultats de càlcul obté el pendent de la distribució de tensions
normals i obté la tensió a les �bres extremes.
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• Per tal d'imposar les condicions de contorn en termes de desplaçament
s'ha impedit el moviment vertical i horitzontal en el node extrem inferior
esquerre i el vertical en l'extrem inferior dret.

• Pel que fa al nombre de divisions, les quals s'han imposat de manera arbi-
trària, també s'ha optat en alguns casos per dividir la biga al llarg de tal
manera que la forma de l'element fos de forma quadrada, ja que en imposar
el nombre de divisions al gruix una de les dimensions de l'element ja queda
determinada. Per el cas de 3 divisions al gruix es tenen 63 divisions al llarg,
per 4 se'n tenen 85... tal i com s'aprecia a la taula 4.1.

Els resultats obtinguts del càlcul s'han representat tal i com es mostra a la �gura
4.4, en dos grà�cs. El primer és una representació de les solucions numèrica i
analítica de la distribució de la tensió σx al llarg de l'alçada de la secció. Mentre
el segon mostra l'error relatiu entre les dues. La distribució de tensió normal
a la secció analítica és lineal, de manera que es tenen tensions negatives �de
tracció� a la part inferior de la secció i positives �de compressió� a la superior,
i es representa en vermell. També s'han representat els valors de càlcul �en
blau� i la llei lineal interpolada a partir d'aquests valors �en verd�. En aquest
document només es presenta, per a elements de tipus lineal, la representació per
5 divisions al gruix i 61 al llarg.

Figura 4.4: Biga 420x21x14. Cas 5 divisions al gruix i 61 al llarg, elements
LINEALS. Representació grà�ca de la solució analítica i resultats numèrics.
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A partir dels resultats per als diferents casos s'han elaborat diferents grà�cs
(�gures 4.5, 4.6 i 4.7) on s'han tingut en compte els elements lineals únicament.
S'han observat diferents aspectes importants que es comenten a continuació:

Figura 4.5: Biga 420x20x14. Valors de la tensió normal màxima en funció del
nombre de divisions al gruix imposant 21 divisions al llarg.

• En els casos en què es té un nombre reduït d'elements al llarg, el fet que es
divideixi el gruix de la biga amb un nombre creixent d'elements no millora la
solució obtinguda. Es pot donar la situació que la solució amb més elements
sigui �ns i tot pitjor, ja que la relació llarg/gruix de l'element cada cop és
major (�gura 4.5).

• Fixat el número de divisions al gruix de la biga, a mesura que la dis-
cretització al llarg és més �na, el valor de la tensió normal màxima obtingut
numèricament s'acosta més al resultant de la solució analítica (�gura 4.6).
Quan la relació llarg/gruix dels elements és igual a la unitat es dóna la
situació més favorable.

• Quan es representen els valors de la tensió normal màxima per a un número
creixent de divisions al gruix en el cas en què la discretització de la biga s'ha
dut a terme amb elements que tenen una relació llarg/gruix=1, s'aprecia
com la solució numèrica s'aproxima a l'analítica quan el cantell de la biga
presenta un major número de divisions (�gura 4.7).
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Figura 4.6: Biga 420x20x14. Valors de la tensió normal màxima en funció del
núm. d'elements al llarg. 5 div. al gruix.

• A les �gures 4.5 i 4.6 es pot apreciar que, tot i tenint poques divisions
al gruix de la biga, la solució obtinguda amb elements tals que la relació
llarg/gruix sigui la unitat és considerablement millor que si els elements
tenen forma rectangular però més divisions al gruix.

Per al pitjor dels casos �3 divisions al gruix i 21 elements al llarg� es van
utilitzar elements de tipus quadràtic �QUADRILÀTERS de 8 nodes� i es va
obtenir el resultat que apareix a la �gura 4.8.

S'aprecia que si s'utilitzen elements de tipus quadràtic, amb tres divisions al
gruix de la biga i un nombre d'elements al llarg relativament baix �21 elements�,
s'obtenen errors relatius de l'ordre de 10−5. Aquests valors obtinguts són molt
més precisos que els que s'obtenen amb un nombre major d'elements i divisions
utilitzant quadrilàters lineals (taula 4.2).

D'acord amb l'estudi realitzat per al cas de la biga plana a �exió simple, es pot
concloure en relació amb el problema de �exió en el teixit cortical, tenint en
compte que es disposa de la malla extruïda presentada en el capítol anterior:

• En el cas d'utilitzar elements de tipus lineal, el millor seria disposar d'una
malla d'elements a la zona del cortical en què la relació llarg/gruix fos el
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Figura 4.7: Biga 420x20x14. Valors de la tensió normal màxima en funció del
núm.de divisions al gruix per al cas en què els elements són quadrats.

més proper a la unitat possible, per tal d'obtenir una solució del problema
su�cientment aproximada. Si s'observa la malla �nal obtinguda (�gures
3.16 i 3.17) es veu clarament que aquest no és el cas.

• Modi�car la malla �nal obtinguda seria altament costós, ja que caldria
repetir tot el procés d'extrusió. A més amb una malla tridimensional la
relació llarg/gruix no és fàcil de controlar, ja que en un element de tipus
PRSM intervenen les tres arestes del triangle de la base.

• S'ha vist que quan no es té un nombre molt elevat d'elements en el llarg de
la biga, afegir elements al gruix augmenta la dimensió del problema però no
millora la solució. Per tant, en aquest cas utilitzar 3 elements en el gruix
del teixit cortical podria ser su�cient.

• En casos en què el número d'elements no és molt gran el fet d'usar elements
quadràtics millora molt la solució. En aquest cas les modi�cacions sobre
la malla obtinguda serien mínimes, ja que només seria necessari afegir els
nodes intermitjos a les arestes dels elements.
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Figura 4.8: Biga 420x21x14. Cas 3 divisions al gruix i 21 al llarg, elements
QUADRÀTICS. Representació grà�ca de la solució analítica i resultats numèrics.

núm. div. GRUIX núm. elem. LLARG tipus ELEMENT σmaxnormal

(
N

m2·m

)
3 21 LIN 860703.2
3 21 QUAD 1190753.8
5 61 LIN 1138640.3

Taula 4.2: Biga 420x20x14. In�uència del tipus d'element �LIN (lineal) o QUAD
(quadràtic)�.

4.4 Càlcul del esforços {M,N,Q}

En aquest apartat s'explicarà amb detall el procediment dut a terme per a poder
obtenir els esforços que actuen al teixit cortical a partir dels valors de les tensions
de càlcul. Es presenten alhora aspectes més teòrics referents a la formulació del
problema així com aspectes que ha calgut tenir en compte a l'hora de programar
el software corresponent, que també es comentaran per sobre. De totes maneres,
tots els programes als que es faci referència apareixen a l'annex de programació
A.3.
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4.4.1 Formulació del problema

Tal i com s'ha vist el que es pretén avaluar són els moments, axils i tallants que
actuen en el teixit cortical. D'acord amb la Teoria de làmines (Timoshenko and
Woinowsky-Krieger, 1959), els esforços que actuen en un element diferencial de
làmina sotmès a �exió ��gura 4.9� perquè es garanteixi l'equilibri:

Figura 4.9: Tensions i esforços d'un element de làmina sotmès a �exió.

Nx =

∫ h/2

−h/2
σx

(
1− z

ry

)
dz Ny =

∫ h/2

−h/2
σy

(
1− z

rx

)
dz

Nxy =

∫ h/2

−h/2
τxy

(
1− z

ry

)
dz Nyx =

∫ h/2

−h/2
τyx

(
1− z

rx

)
dz

són els esforços axils que s'anomenen esforços de membrana.

Qx =

∫ h/2

−h/2
τxz

(
1− z

ry

)
dz Qy =

∫ h/2

−h/2
τyz

(
1− z

rx

)
dz

són els esforços tallants.

Mx =

∫ h/2

−h/2
σxz
(

1− z

ry

)
dz My =

∫ h/2

−h/2
σyz
(

1− z

rx

)
dz
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Mxy = −
∫ h/2

−h/2
τxyz

(
1− z

ry

)
dz Myx =

∫ h/2

−h/2
τyxz

(
1− z

rx

)
dz

són els moments �ectors i torsors.

És important en aquest cas considerar els següents aspectes:

• El sistema de referència on es de�neixen els esforços {x, y, z} és un sistema
ortonormal d'eixos locals on x, y són tangents al pla mig de la làmina i z és
perpendicular.

• rx, ry són els radis de curvatura de la làmina en les direccions de x i de y
respectivament.

• D'acord amb la simetria del tensor de tensions (τxy = τyx) es té que Nxy =
Nyx i Mxy = Myx.

• També s'ha considerat el fet que el radi de curvatura de la làmina és elevat

en relació amb el gruix, d'aquesta manera z/rx ≈ z/ry ≈ 0 i
(

1− z/rx
)
≈(

1− z/ry
)
≈ 1.

4.4.2 Integració numèrica

Així doncs, si es volen obtenir els esforços en el teixit cortical serà necessari
avaluar les integrals:

Nx =

∫ h/2

−h/2
σx dz Ny =

∫ h/2

−h/2
σy dz Nxy =

∫ h/2

−h/2
τxy, dz

Qx =

∫ h/2

−h/2
τxz dz Qy =

∫ h/2

−h/2
τyz dz

Mx =

∫ h/2

−h/2
σxz dz My =

∫ h/2

−h/2
σyz dz Mxy = −

∫ h/2

−h/2
τxyz dz

A l'hora de plantejar com resoldre les anteriors integrals el primer que cal fer és
analitzar de quina informació es disposa. Com ja s'ha comentat en moltes altres
ocasions al llarg d'aquest treball, el mètode dels elements �nits proporciona les
components del tensor de tensions �que en 3D són:

{
σx σy σz τxy τyz τxz

}t
�

en els punts de Gauss. Així doncs, com que es parteix d'informació puntual de
les funcions a integrar, la integració que cal plantejar ha de ser de tipus numèric.
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Cal comentar en aquest punt que la llei d'integració usada en el càlcul per els
elements de tipus PRSM ha estat una llei que disposava 8 punts de Gauss en
l'element en 2 plans amb 4 punts en cadascun. En la �gura 4.10 es pot observar
en la vista corresponent al pla XZ com els punts de Gauss es troben a la mateixa
vertical dos a dos, als plans z = −0.5772 i z = +0.5772.

Figura 4.10: Posició relativa dels punts de Gauss en un element de tipus PRSM
per a la llei d'integració utilitzada.

És important destacar que un nombre determinat d'elements conformen una pila,
de manera que en cada pila es tindran 2 x elements per pila punts de Gauss i
que s'integra en el gruix del teixit cortical.

D'acord amb tota aquesta informació es conclou que la millor manera de realitzar
la integració és mitjançant una quadratura composta �tantes quadratures com
elements hi hagi a la pila� de Gauss-Legendre, de manera que:∫

pila

dz =

∫
elem1

dz +

∫
elem2

dz + ...+

∫
elem pila

dz

A continuació es presenta la deducció seguida a l'hora d'obtenir els esforços
{M,N,Q}.

En aquest cas cal considerar 2 tipus d'integració:

1. La funció a integrar és f(z) = σ(z).

2. La funció a integrar és f(z) = σ(z)z.
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Figura 4.11: Esquema geomètric de la distribució dels elements en una pila.

S'utilitza com a exemple el cas d'una pila de 0.6 mm formada per tres elements
tal i com es mostra a la �gura 4.11.

D'acord amb la �gura 4.11 la integral a realitzar serà:∫ 0.3

−0.3

f(z) dz =

∫ 0.1

−0.1

f1(y1) dy1 +

∫ 0.1

−0.1

f2(y2) dy2 +

∫ 0.1

−0.1

f3(y3) dy3

Per tant, només fa falta calcular la integral per a cada element i sumar. La teoria
d'integració de Gauss-Legendre (Fröberg, 1985) demostra que:∫ 1

−1

f(z) dz =
n∑
i=1

f(zi)ωi

on i és el nombre de punts on es coneix el valor de la funció a integrar, f(zi) és
el valor de la funció als punts de Gauss i ωi són els pesos associats a cada punt
�tabulats (Fröberg, 1985)�.
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Així doncs, només cal aplicar un canvi de variable a l'eix yi local de l'element de
manera que s'obtingui un nou eix local z′ on la integral resulti de -1 a 1. I aplicar
tot seguit la teoria de Gauss-Legendre.

Per al primer element de la pila:

cal transformar la integral: ∫ 0.1

−0.1

f1(y1) dy1

en ∫ 1

−1

f(z′(y1))

[
dy1

dz′

]
dz′

d'acord amb el canvi de variable

y1 = az′ + b = 0.1z′
[
dy1

dz′

]
= a

Això permet expressar

∫ 1

−1

f(z′)[a] dz′ = [a]
n∑
i=1

f(z′i)ωi

En aquest cas concret en què es tenen únicament dos punts de Gauss per element
�n = 2� , els pesos �ω1, ω2� valen 1.

Finalment resulta:

∫ 0.1

−0.1

f1(y1) dy1 = a
(
f(z′1) + f(z′2)

)
.

En ser f1(y1) = σ(y1) s'obté com a resultat a
(
σ(z′1) + σ(z′2)

)
Per al cas en què f1(y1) = σ(y1)y1 resulta:

∫ 0.1

−0.1

σ(y1)y1 dy1 =

∫ 1

−1

σ(z′)[az′ + b][a] dz′

del que resulten les 2 integrals següents:

a2

∫ 1

−1

σ(z′)z′ dz′ + ab

∫ 1

−1

σ(z′) dz′ = a
(
a

2∑
i=1

σ(z′i)z
′
iωi + b

2∑
i=1

σ(z′i)ωi

)
= ...

... = a

[
a
(
σ(z′1)z

′
1 + σ(z′2)z

′
2

)
+ b
(
σ(z′1) + σ(z′2)

)]
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A tall d'exemple a l'annex de càlcul A.2 s'adjunta el càlcul del moment �ector i
el tallant d'una biga plana a �exió (mateix cas que el de la secció 4.3) mitjançant
la integració numèrica. En aquest cas en disposar de les distribucions de tensions
normals analítiques s'ha realitzat també el càlcul mitjançant la integració exacta.

Pel que fa a la programació de la integració numèrica, a l'annex de programació
A.3 es pot consultar la subrutina esfor_lamina.m. És l'encarregada d'efectuar i
emmagatzemar les integrals realitzades per a cadascun dels elements de la pila.

4.4.3 Sistema d'eixos locals

Abans de prosseguir, es considera necessari comentar que si bé a cada pila exis-
teixen 4 seccions (�gura 4.10) de 6 punts de Gauss cadascuna �cas de 3 elements
per pila�, només s'ha considerat la secció central, formada pel primer i el cinquè
punts de Gauss de cada element. Això ha estat així per la facilitat, a l'hora de
representar els resultats, d'associar el valor de cadascun dels esforços a un element
de tipus TRI que representarà aquella pila.

D'acord amb la formulació de la Teoria de làmines vista en la secció 4.4.1, és
necessari de�nir un sistema de coordenades locals en cada secció on es volen
calcular els esforços mitjançant la integració de les tensions. Aquest sistema ha
de ser generat per una base ortonormal, dos dels vectors han de ser tangents al
pla de la làmina i el tercer perpendicular.

En el cas d'estudi, es realitzarà una integració per pila i cada pila és representada
per una superfície plana triangular �que es correspondria al pla mig de la làmina�
. Per tant, dos dels vectors de la base estaran continguts en aquesta superfície i
l'altre hi serà normal.

Per tal d'establir un sistema d'eixos locals per a cada pila és necessari un criteri
que sigui fàcilment programable. S'ha optat per la solució següent:

1. Es de�neix la direcció normal a la pila com la línia imaginària que uneix
els 6 punts de Gauss que es troben a la mateixa vertical. Llavors, el primer
vector de la base:

n = xpG6 − xpG1 n̂ =
1

‖n‖
n

2. El segon vector de la base ha d'estar contingut en la superfície triangular,
per tant només cal que sigui perpendicular a n. Per de�nir aquest vector es
realitza el producte vectorial del primer vector de la base amb una direcció
qualsevol , en aquest cas ê2 = (0, 1, 0). Així;

r2 = n x ê2

i es normalitza posteriorment.
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3. El darrer vector de la base ha de ser perpendicular als dos anteriors. S'obtin-
drà llavors realitzant el producte vectorial corresponent:

r3 = n̂ x r̂2

4. Així s'ha obtingut un sistema d'eixos locals ortonormal que segueix la regla
de la mà dreta. Un exemple senzill es mostra a la �gura 4.12.

Figura 4.12: Sistema d'eixos locals per una pila d'un element, en què el pla mig
coincideix amb el pla XY.

4.4.4 Caràcter tensorial dels esforços

Un cop s'han de�nit els eixos locals per a cada pila i s'han realitzat les integrals
corresponents, s'obtenen per a cada pila 3 valors dels moments, 3 valors dels axils
i 2 valors del tallant; aquests són: Mr2 ,Mr3 ,Mr2r3 , Nr2 , Nr3 , Nr2r3 , Qr2 , Qr3 .

Els subíndexs r2 ,r3 fan referència als esforços en les corresponents direccions
de�nides pels eixos locals. En conseqüència, en realitzar la integració s'han ne-
cessitat les components del tensor de tensions expressades en termes d'aquesta
base local. És per això que abans de calcular els esforços de làmina, cal obtenir
la matriu de rotació que permet canviar del sistema {x, y, z} global al {n, r2, r3}
local.
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Per obtenir el tensor de tensions en termes de la base local es procedeix de la
següent manera:

1. Es de�neix la matriu de rotació

R =

 n(1) n(2) n(3)
r2(1) r2(2) r2(3)
r3(1) r3(2) r3(3)


2. Es gira el tensor de tensions en eixos globals que s'havia obtingut del mètode

de càlcul
[σ]nr2r3 = R [σ]xyz R

t

És important destacar que els esforços calculats tenen un caràcter tensorial, és
a dir, els seus valors depenen del sistema de referència en què s'han calculat.
Aquesta estructura s'aprecia clarament en els moments i els axils. El cas del
tallant presenta alguna diferència i no es tracta en aquest estudi.

D'aquesta manera:

[M ]r2r3 =

(
Mr2 Mr2r3

Mr2r3 Mr3

)
[N ]r2r3 =

(
Nr2 Nr2r3

Nr2r3 Nr3

)
són els tensors de moments i axils de�nits respecte la base {r2, r3}. Es tracta
de tensors en dues dimensions ja que tot i que la geometria de la làmina és
tridimensional, només es treballa sobre el pla de la làmina amb els dos vectors
tangents.

D'acord amb aquest caràcter tensorial, existirà una certa base tal que la ma-
triu associada al tensor sigui diagonal. Aquesta base de�neix unes direccions
�direccions principals de moments i axils� en què els moments i els axils són
màxims (i mínims) �moments i axils principals�:

[M ]x1x2 =

(
M1 0
0 M2

)
[N ]x1x2 =

(
N1 0
0 N2

)

4.4.5 Representació dels esforços {M,N,Q}

El que segueix és el procediment que es va dur a terme per a la representació mit-
jançant el programa GiD dels esforços calculats, tot tenint en compte el caràcter
tensorial comentat en la secció anterior.

La idea que es tenia inicialment per a la visualització dels esforços de caràcter
tensorial era veure damunt el pla de la làmina les direccions principals mitjançant
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�etxes. I, a ser possible que la magnitud de la �etxa fos proporcional a la mag-
nitud del valor principal associat.

Un cop s'han obtinguts els valors de càlcul, abans de prosseguir cal veure primer
quines són les opcions de representació de tensors, matrius, vectors, escalars...
del programa GiD.

El primer inconvenient que presenta aquest tipus de problema és que es disposa
de tensors 2D en un problema que tant la geometria com la malla es troben en un
espai 3D. És per això que totes les opcions de representació són per a tensors 3D.
Com que el més normal sembla obtenir direccions i valors principals, s'ha escollit
l'opció de representació MAIN MATRIX. Per a poder-la usar es requereixen 12
valors: els 3 valors principals i les 9 components dels 3 vectors que de�neixen les
direccions principals.

Per a passar de 2 valors principals i 2 vectors de 2 components a 3 valors principals
i 3 vectors, únicament fa falta afegir una direcció principal i el vector associat a
la direcció corresponent. D'acord amb la naturalesa del problema, en la direcció
normal a la làmina no hi actua cap esforç i per tant és direcció principal de valor
nul. La direcció corresponent la proporciona el primer vector de la base local
obtingut anteriorment.

Així doncs es de�neix un nou tensor 3D de moments i axils principals:

[M ]nx1x2 =

 0 0 0
0 M1 0
0 0 M2

 [N ]nx1x2 =

 0 0 0
0 N1 0
0 0 N2


Es de�neix la matriu de rotació �respecte la base local� associada a aquesta no-
va base formada pels vectors que de�neixen les direccions principals de moments
i axils:

R =

 1 0 0
0 x1(1) x1(2)
0 x2(1) x2(2)


nr2r3

Es pot observar que els vectors que de�neixen les direccions principals s'han
obtingut en un problema de diagonalització d'un tensor 2D, per tant són vectors
de 2 components que es troben continguts al pla de la làmina. Però com que el
primer vector de la nova base principal és el normal a la pila, aquesta primera
component dels dos vectors anteriors serà nul·la.

Un altre aspecte a destacar és que el GiD demana els resultats en termes de la
base global {x, y, z}, per tant els vectors x1,x2 caldrà que siguin girats a l'hora
de representar-los:

x1global = Rtx1local x2global = Rtx2local
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4.5 Exemple de veri�cació (placa rectangular)

Abans de realitzar el càlcul dels esforços amb els resultats obtinguts de l'anàlisi
del conjunt vertebral cal veri�car el bon funcionament del sofware generat amb
un exemple més senzill. En aquest sentit el més interessant és poder comparar
amb un cas del qual es pugui obtenir una solució analítica. A més és necessari
que es tracti, tot i que simple, d'un exemple tridimensional per avaluar tots els
aspectes tensorials dels esforços, la distribució dels eixos locals, les subrutines que
generen la geometria de làmina, entre d'altres.

Com a exemple d'estructura a �exió, tridimensional i senzilla s'ha escollit una
placa rectangular sotmesa a una carrega distribuïda sinusoïdal i amb recolzaments
simples. El plantejament i la solució del problema en termes de �etxa, i esforços
es troba a la referència (Timoshenko and Woinowsky-Krieger, 1959).

Les seves dimensions són de 420cm d'ample, 420cm de llarg i 20cm de cantell.
S'han realitzat dos anàlisis en què s'ha discretitzat la placa mitjançant elements
de tipus PRSM lineals amb 3 divisions al gruix i 21 i 41divisions al llarg i a
l'ample de la placa. A la �gura 4.13 es poden apreciar les entitats de geometria
i de malla per a la placa rectangular de 21 divisions.

Figura 4.13: Placa rectangular. Elements de geometria a la part superior i de
malla a la inferior. 21 divisions.

S'ha imposat una càrrega distribuïda del tipus:

q = q0sin
(πx
a

)
sin
(πy
b

)
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on q0 representa la intensitat de la càrrega al centre de la placa i s'ha considerat
un valor de 1000N .

Les condicions de desplaçament han estat de �etxa nul.la w = 0 als contorns
x = 0 i x = 4.2m, y = 0 i y = 4.2m.

Sota aquestes condicions els moments �ectors resultants a la placa en funció de
la posició resulten:

Mx =
q0

π2
(

1
a2 + 1

b2

)2

( 1

a2
+
ν

b2

)
sin
(πx
a

)
sin
(πy
b

)

My =
q0

π2
(

1
a2 + 1

b2

)2

( ν
a2

+
b

b2

)
sin
(πx
a

)
sin
(πy
b

)

Mxy =
q0(1− ν)

π2
(

1
a2 + 1

b2

)2

ab
cos
(πx
a

)
cos
(πy
b

)

Per a la franja central y = 2.1m i de x = 0 a x = 4.2m, s'han representat
grà�cament ��gures 4.14 i 4.15� les distribucions de moment Mx i My analí-
tiques i les que s'han obtingut numèricament, per als casos de 21 i 41 divisions
respectivament.

En les dues representacions anteriors es posa de manifest:

• La possibilitat del càlcul d'esforços mitjançant la formulació presentada en
aquest capítol.

• La capacitat dels elements prismàtics de base triangular �PRSM� per
capturar fenòmens de �exió.

• La millora de la solució numèrica quan els elements tendeixen a ser més
regulars.
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Figura 4.14: Distribució del moment en una placa rectangular a la franja central.
21 divisions.

Figura 4.15: Distribució del moment en una placa rectangular a la franja central.
41 divisions.



Capítol 5

Resultats

5.1 Introducció

En aquest capítol es presenten i s'analitzen el conjunt de resultats obtinguts
mitjançant els càlculs duts a terme, per el conjunt vèrtebra L5-pròtesi-vèrtebra
S1.

Com ja s'ha anat comentant, i s'ha desenvolupat àmpliament en el capítol ante-
rior, un dels punts clau d'aquest estudi ha estat l'obtenció dels d'esforços d'acord
amb la Teoria de làmines . És per això que en aquest apartat a més de resultats
en termes de desplaçaments i tensions, clàssics en anàlisis mitjançant el mètode
dels elements �nits, també se'n presenten en termes d'esforços de làmina.

El contingut d'aquest capítol s'organitza de tal manera que primerament es co-
menten quines són les condicions de contorn que s'han imposat, i d'on s'han
extret. A continuació es presenten els resultats agrupats en dos apartats, el
primer conté els resultats clàssics d'un anàlisi mecànic mentre que en el segon
apareixen els nous resultats. Finalment s'inclou una discussió, on es comenten i
es relacionen diferents aspectes de tots els resultats que s'han anat veient.

Els resultats que apareixen i s'analitzen en els apartats 5.3, 5.4 i 5.5 fan referència
únicament als càlculs realitzats amb les malles generades amb elements de tipus
lineal �PRSM de 6 nodes i TETR de 4 nodes�.

5.2 Condicions de contorn

En resoldre un problema de contorn, les condicions de contorn són aquella infor-
mació que particularitza el problema que es vol resoldre de tota la resta que es
regeixen per les mateixes equacions de govern i lleis constitutives.

63
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De condicions de contorn n'hi ha de diversos tipus, tot i que en problemes
mecànics les més habituals són les de Dirichlet i les de Neumann. Si la incògnita
del problema és el camp de desplaçaments, les primeres fan referència a un de-
splaçament prescrit en una part de la frontera del domini. D'altra banda quan
es coneix el valor de la derivada de la incògnita en algun subdomini es té una
condició del segon tipus, que en problemes com el que s'ha plantejat es tracta de
valors de la tensió imposats.

5.2.1 Condicions de contorn en desplaçaments

En ésser el segment analitzat el L5-S1 i en haver-se reduït el problema per qüestió
de tamany respecte un pla de simetria, les condicions de contorn en termes de
desplaçament resulten molt ben de�nides.

D'una banda, a tota la zona corresponent al pla de simetria s'ha impedit el
desplaçament en la direcció perpendicular a aquest. És a dir, si el pla de simetria
es troba contingut al pla YZ, es prescriuen nuls els desplaçaments en la direcció
X.

D'altra banda, la superfície exterior del teixit cortical de la vèrtebra S1 es recolza
damunt la pelvis a la zona lateral-inferior. Aquest contacte es reprodueix im-
posant un desplaçament nul en totes les direccions de l'espai (X, Y, Z) .

Un cop determinades les condicions s'han d'imposar al model, procediment que es
duu a terme mitjançant el GiD. Cal comentar que totes les condicions en aquest
programa s'imposen damunt entitats de tipus geometria, i en realitzar la malla
d'elements �nits automàticament s'assignen als nodes.

Per aquest problema, en el treball anterior (Vidal, 2005) es va dedicar especial
atenció a delimitar la zona de contacte entre la vèrtebra S1 i la pelvis. No obstant,
a causa de la manipulació de la geometria que ha calgut dur a terme en el procés
d'extrusió de la malla, aquesta ha variat sensiblement pel que fa a la topologia i
ha estat necessària una certa adaptació.

En les �gures 5.1 i 5.2 es mostren les condicions de contorn en desplaçaments. Les
superfícies en què s'ha imposat un desplaçament nul en la direcció X apareixen
de color verd, mentre que en groc les que el desplaçament és nul en totes les
direccions.
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Figura 5.1: Desplaçaments imposats conjunt vèrtebra L5-pròtesi-vèrtebra S1.

Figura 5.2: Diferents vistes dels desplaçaments imposats a la vèrtebra S1.

5.2.2 Condicions de contorn de càrrega

En referència a la càrrega que es transmet al segment vertebral d'estudi procedent
del conjunt de la columna vertebral, principalment són importants dos aspectes:



CAPÍTOL 5. RESULTATS 66

1. Quina és la magnitud de la càrrega que arriba.

2. A on arriba aquesta càrrega.

Com a resposta a la primera pregunta, d'acord amb altres treballs (Franzoso,
2004) i (Vidal, 2005), en aquest estudi s'ha considerat un estat de càrrega axial
de compressió, compost per una precàrrega de 1000N que reprodueix la posició
vertical en repòs de la columna, a més d'una càrrega de 4000N que simula una
situació d'esforç. En tractar-se d'un model compost per la meitat del conjunt,
s'han considerat la meitat d'aquestes càrregues.

D'acord a la segona pregunta, cal tenir en compte que les càrregues a la columna
vertebral es transmeten a través del disc intervertebral, es per això que el disc
que uneix el segment L4-L5 és l'encarregat de transmetre la càrrega a l'immedi-
atament inferior.

De la mateixa manera que amb la zona de contacte S1-pelvis, la superfície on
es troba el disc a la part superior de la vèrtebra L5 va ser detallat en el treball
anterior. L'únic que s'ha realitzat a estat una adaptació a la nova geometria
formada per triangles a la part superior del teixit cortical. Apro�tant que la
geometria estava formada per triangles i que era fàcil extreure les coordenades
dels nodes que els conformaven, es va obtenir aquesta àrea a partir de la següent
expressió:

Atriangle =

√
p

2

(p
2
− L1

)(p
2
− L2

)(p
2
− L3

)
on p és el perímetre i L1, L2, L3 són les longituds dels costats. Al programa
carrega.m (veure annex de programació A.3) es detalla el procediment.

Finalment ha resultat una tensió total de 3.92N/mm2 que s'ha aplicat en dos
increments, un primer de 0.98N/mm2 �repòs�, i un segon de 2.94N/mm2 �
esforç�.

La superfície on s'han imposat aquests valors de tensió està representada a la
�gura 5.3 de color blau.
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Figura 5.3: Superfície on es recolza el disc intervertebral en la vèrtebra L5.

5.3 Resultats preliminars

Els resultats que es mostren en aquest apartat, corresponents a un problema de
mecànica de sòlids clàssic, s'han dividit en dos grups. Primerament es mostra el
resultat del camp de desplaçaments. Seguidament es podrà veure la representació
de l'estat tensional en els diferents materials.

És important comentar que un anàlisi d'aquestes característiques ja es va dur a
terme en el treball anterior, amb la diferència que en tots els materials els elements
utilitzats van ser de tipus tetraedre i que el valor numèric de les tensions es van
obtenir a partir d'un procés d'smoothing. Així doncs, l'objectiu d'aquest anàlisi
preliminar és principalment comparar amb el comportament mecànic del sistema
que es va obtenir en el l'estudi precedent. Aquesta comparació s'ha enfocat
bàsicament a la veri�cació que el teixit cortical es comporta com una làmina a
�exió.

5.3.1 Camp de desplaçaments

La resolució del sistema lineal que resulta de la formulació del mètode dels el-
ements �nits (capítol 4) proporciona el valor dels desplaçaments als nodes. La
representació d'aquest valor dels desplaçaments proporciona una imatge del con-
junt un cop deformat per l'efecte de les accions exteriors. A les �gures 5.4 i 5.5
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es pot apreciar la con�guració original dels models amb les cages de polímer i
aleació respectivament.

Figura 5.4: Con�guració original del conjunt L5� pròtesi de polímer �S1

Figura 5.5: Con�guració original del conjunt L5� pròtesi aleació �S1.

La con�guració del conjunt un cop s'ha deformat degut a l'acció de la càrrega, al
�nal del segon increment de càrrega es mostra en les �gures 5.6 i 5.7.
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Figura 5.6: Con�guració deformada del conjunt L5� pròtesi de polímer �S1. De-
splaçaments x5.

Figura 5.7: Con�guració deformada del conjunt L5� pròtesi d'aleació �S1. De-
splaçaments x5.

A nivell comparatiu entre les dues pròtesis, a les taules 5.1 i 5.2 es mostren els
valors dels desplaçaments a diferents nodes que pertanyen alhora a la cage i al
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teixit cortical de la zona més anterior.

pròtesi de POLÍMER

núm. node despl. X (mm) despl. Y (mm) despl. Z (mm) || despl. || (mm)
8693 0.00000 0.03208 -0.33936 0.34087
8721 -0.00004 0.03246 -0.33905 0.34060
8770 0.00008 0.03114 -0.33780 0.33923
8827 0.00015 0.02885 -0.33511 0.33635
8917 0.00008 0.02596 -0.33080 0.33181

Taula 5.1: Valor dels desplaçaments en nodes de la part anterior de la pròtesi de
POLÍMER.

pròtesi d'ALEACIÓ

núm. node despl. X (mm) despl. Y (mm) despl. Z (mm) || despl. || (mm)
7938 -0.00125 0.02377 -0.32024 0.32113
8120 -0.00131 0.03145 -0.33155 0.33304
8080 -0.00156 0.02815 -0.32979 0.33099
8082 -0.00174 0.02045 -0.32287 0.32352
8219 -0.00189 0.01211 -0.31272 0.31296

Taula 5.2: Valor dels desplaçaments en nodes de la part anterior de la pròtesi
d'ALEACIÓ.

5.3.2 Camp de tensions

La tensió és una variable tensorial associada a cada punt del medi continu que
s'analitza. En problemes tridimensionals el tensor de tensions és de segon ordre i
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presenta 6 valors de la tensió independents � 3 tensions normals i 3 de tangencials
�.

El mètode dels elements �nits com ja s'ha comentat permet obtenir el tensor de
tensions en cada punt de Gauss. D'aquesta manera si una pila de teixit cortical
està formada per 3 elements de tipus PRSM i cadascun conté 6 punts de Gauss,
cada pila tindrà 3 �seccions � de 6 punts de Gauss alineats en una vertical.

En aquest apartat es presenta l'anàlisi de l'estat tensional tant grà�c com numèric
de diferents seccions d'interès. Cal comentar que l'anàlisi numèric s'ha dut a
terme mitjançant un procediment de tipus �manual� que s'explica a continuació.
Primer de tot s'escullen els elements que conformen la pila d'interès analitzant
les representacions grà�ques. Tot seguit s'identi�quen a l'arxiu de resultats .lst
els valors de la tensió als diferents punts de Gauss que conformen una alineació
vertical o �secció� i, �nalment es representen les components del tensor de tensions
que més interessin.

Les seccions analitzades corresponen a diferents zones del domini i es presenten
als següent subapartats.

5.3.2.1 Pla de simetria

La zona del pla de simetria es va escollir ja que presentava l'avantatge que els
elements que el formen són fàcilment identi�cables, a més com que a la llei d'in-
tegració utilitzada �2plans 3PPP� els punts de Gauss es troben a les arestes, hi
ha una sèrie de punts que pertanyen a aquest pla. No obstant, al tractar-se d'un
pla on s'imposen condicions de contorn, aquestes poden pertorbar els resultats a
la rodalia.

El que es pretenia inicialment, com ja s'ha comentat, era rati�car el comporta-
ment a �exió del cortical sobretot en zones properes a la pròtesi. Al pla de simetria
es va observar que just a sota les cage l'estat tensional és molt homogeni, mentre
que a les zones adjacents apareixen alts gradients de tensió, tal i com s'aprecia a
la �gura 5.8.
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Figura 5.8: Distribució de σ1 al cortical a l'entorn de la pròtesi de POLÍMER a
la zona del pla de simetria.

Un cop identi�cada la secció s'ha elaborat un grà�c per a cadascuna de les pròtesis
��gures 5.9 i 5.10� on s'ha representat un valor de la tensió en funció de la
distància a la superfície exterior del cortical. Aquest valor de la tensió s'ha
escollit entre les tensions principals d'acord al següent criteri: si al punt de Gauss
domina un estat tensional de compressió, es representa la compressió màxima
�σ3�, mentre que si domina un estat de tracció es representa la tracció màxima
�σ1�.

Evolució de la tensió cap a l'interior vertebra S1
Secció PSYM2
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Figura 5.9: Distribució de la tensió en la profunditat del cortical. Secció psym2.
Pròtesi de POLÍMER.
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Evolució de la tensió a l'interior vertebra S1.
Secció PSYM 2.
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Figura 5.10: Distribució de la tensió en la profunditat del cortical.Secció psym2.
Pròtesi d'ALEACIÓ.

5.3.2.2 Contacte FIXACIÓ�S1

Com ja es va esmentar en parlar de la malla d'elements �nits, el sistema de �xació
posterior es va discretitzar mitjançant elements de TETR, però al contacte amb
el teixit cortical perquè la malla fos compatible es van requerir elements PRSM.
És per això que en representar l'estat tensional d'aquests elements s'observa que
el valors màxims, com és d'esperar per la seva major rigidesa, es concentren als
PRSM corresponents a la �xació. No obstant això, és interessant veure com la
tensió de les seccions de cortical properes és també certament elevada ��gura
5.11�.
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Figura 5.11: Distribució de σ1 als elements PRSM a la zona del contacte entre el
cortical i el sistema de �xació posterior. Pròtesi de POLÍMER.

Un anàlisi de les seccions semblant a l'anterior també s'ha dut a terme en aquest
cas. Al grà�c que apareix a la �gura 5.12 es pot observar la diferència entre el
valor de la tensió a les corresponents a la �xació �a l'entorn de 1000N/mm2�
i el de les seccions de teixit cortical.

A més, és interessant observar com l'estat tensional als elements PRSM de la
�xació és homogeni, mentre que el del cortical presenta punts on domina la tracció
i d'altres on domina la a compressió.

Evolució de la tensió al contacte S1-FIX. 
Seccions  coincidents.
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Figura 5.12: Distribució de la tensió en la profunditat del cortical (punts part
inferior) i en seccions de la �xació (punts part superior) per a 2 seccions diferents
en cada cas. Zona de contacte FIX-cortical vèrtebra S1. Pròtesi de POLÍMER.
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5.3.2.3 Seccions transversals

L'entorn de post-procés del programa GiD permet un tipus de representació molt
interessant en anàlisis com el que es duu a terme en aquest treball. Aquesta opció
consisteix en aïllar una secció fruit de la intersecció entre un pla qualsevol i el
model. Això és molt útil quan interessa analitzar distribucions de tensió en el
gruix.

En aquest apartat s'han considerat 2 seccions �o talls� transversals, les quals
inclouen els dos cossos vertebrals i les pròtesis ��gura 5.13�. Un dels principals
objectius és analitzar l'estat tensional a zones properes a la pròtesi, però també
identi�car altres zones on els fenòmens de �exió siguin importants.

Figura 5.13: Seccions transversals considerades. Pròtesi de POLÍMER.

De les dues seccions considerades, la més propera al pla de simetria s'ha anomenat
C1 i C2 la més allunyada.

En la representació grà�ca de les tensions en les seccions transversals s'ha obser-
vat un aspecte que es considera interessant comentar. Aquest es dóna sobretot
en problemes en què hi ha zones amb importants concentracions de tensió �
proximitats de la pròtesi�, i fa que en tota la resta del domini sembli que l'estat
tensional és molt uniforme. Un exemple dona amb la distribució de tensió prin-
cipal major, observant la �gura 5.14 es podria arribar a pensar que llevat de les
zones on es recolza la pròtesi, al cortical l'estat tensional és uniforme no existint,
per tant, fenòmens de �exió.
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Figura 5.14: Distribució de la tensió principal major �σ1� a la secció C2. Pròtesi
de POLÍMER. Rang màxim.

A continuació ��gura 5.15� es presenta la mateixa �gura, però en comptes de
representar el valor de la tensió en el seu rang màxim, s'ha representat únicament
un rang de valors de 130 a − 77.4N/mm2. És fàcil en aquesta imatge identi�car
el comportament a �exió del teixit cortical.
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Figura 5.15: Distribució de la tensió principal major �σ1� a la secció C2. Pròtesi
de POLÍMER. Rang de 130 a − 77.4N/mm2.

5.3.2.4 Tensió efectiva de von Mises

En problemes tridimensionals, moltes vegades l'anàlisi en termes de tensions prin-
cipals és difícil d'interpretar. Això es deu a que apareixen 3 valors de la tensió i
cadascun actua en una direcció diferent de l'espai, i a vegades interessa un únic
valor representatiu de la tensió per a poder comparar amb algun valor de resistèn-
cia. Molt sovint en la literatura especialitzada en temes biomecànics, en el teixit
cortical es representa la tensió efectiva de von Mises (Sochor, 2001) i (Polikeit,
2003).

Per tal d'obtenir a partir de l'estat tensional la tensió efectiva de von Mises s'ha
procedit de la següent manera.

D'una banda es té el criteri de ruptura de von Mises (Oliver and de Saracíbar,
2002):

J2 − k2 = 0

on J2 és el segon invariant de la part desviadora del tensor de tensions �σ =
σesf + σdesv� i k és un paràmetre del criteri. L'expressió anterior de�neix en
l'espai de tensions principals σ1, σ2, σ3 un cilindre de secció constant, l'eix del
qual coincideix amb la recta hidrostàtica �σ1 = σ2 = σ3�.
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Si es considera un estat tensional caracteritzat per la resistència a tracció uniaxial
del material σ1 = σe, σ2 = σ3 = 0, i se substitueix a l'expressió del criteri, és
possible aïllar el paràmetre k. De tal manera que s'obté l'expressió:

σe =
√

3J2

la qual proporciona la tensió efectiva de von Mises σe que cal interpretar com la
resistència a tracció uniaxial que hauria de tenir el punt perquè l'estat tensional
que hi actua no produeixi la ruptura segons el criteri de von Mises.

El càlcul de la tensió efectiva de von Mises s'ha realitzat per a tots els punts de
Gauss dels elements PRSM i TETR d'acord amb l'anàlisi clàssic, però també s'ha
optat per prendre el valor màxim d'entre tots els punts d'una pila �únicament
elements de tipus PRSM�, i representar-lo en el domini de làmina. A l'an-
nex de programació (REF!) es poden consultat els programes von_mises.m i
von_mises_lamina.m, els quals realitzen les anteriors accions.

La distribució de les tensions de von Mises en el tall C2 (5.3.2.3) per a la pròtesis
de polímer es mostra a la �gura 5.16. Mentre que a la �gura 5.17 es pot veure la
representació en el domini característic dels resultats de làmina per a la pròtesi
d'aleació.

Figura 5.16: Tensió efectiva de von Mises a la secció transversal C2. Pròtesi de
POLÍMER.
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Figura 5.17: Tensió efectiva de von Mises teixit cortical. Pròtesi d'ALEACIÓ.

5.4 Resultats en termes d'esforços

A continuació es presenten els resultats que s'han obtingut aplicant tot el proced-
iment descrit en els apartats del capítol 4. Es recorda que els esforços obtinguts
han estat els esforços de membrana, els moments �ectors i els esforços tallants i
que aquests esforços són representatius de tota la secció.

D'acord amb la Teoria de làmines, tota la secció de la làmina es representa
mitjançant el pla mig i es considera els esforços actuant en aquest pla. En aquest
estudi s'han representat els esforços a la superfície exterior del teixit cortical de
les vèrtebres L5 i S1, per poder tenir la referència de la traça de la pròtesi en la
interpretació del resultats.

A la �gura 5.18 es mostra una imatge de la làmina formada per elements de tipus
TRI bidimensionals amb la pròtesi d'aleació, on es representaran els resultats en
termes d'esforços.
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Figura 5.18: Làmina on es representen els resultats en termes d'esforços. Pròtesi
d'ALEACIÓ.

5.4.1 Esforç axil

L'esforç axil, com ja es va detallar a l'apartat 4.4.5, de�neix un tensor en cada
punt de la làmina on s'ha calculat. El tipus de representació grà�ca que s'ha escol-
lit, representa les direccions principals de l'esforç mitjançant �etxes de magnitud
proporcional a l'esforç principal corresponent.

Pels esforços axils de tracció les �etxes són de color vermell, mentre que són blaves
per a les compressions.

Es representen per a la pròtesi de polímer els esforços axils de tracció i compressió
en les �gures 5.19 i 5.20, i conjuntament a la �gura 5.21 per a la pròtesi d'aleació.
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Figura 5.19: Esforç axil de tracció. Pròtesi de POLÍMER

Figura 5.20: Esforç axil de compressió. Pròtesi de POLÍMER.
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Figura 5.21: Esforç axil de tracció �vermell� i de compressió �blau�. Pròtesi
d'ALEACIÓ.

5.4.2 Moment �ector

Com en el cas anterior, aquesta també és una variable de caràcter tensorial i per
tant, el tipus de representació és el mateix que per a l'esforç axil. En aquest cas
la direcció de la �etxa indica la direcció on actua el moment, en el sentit de la
direcció on actua la tensió normal que produeix el moment.

Els moments positius1 , que comprimeixen la superfície exterior del cortical i
traccionen la interior, s'han representat de color blau. D'altra banda, de color
vermell es tenen els moments que s'han anomenat negatius �tracció a les �bres
exteriors i compressió a les interiors�.

A la �gura 5.22 es poden apreciar els moments �ectors positius que es donen a
l'entorn de la pròtesi de POLÍMER. Mentre que la 5.23 mostra a les zones de
major curvatura la distribució de moments negatius, també per a la pròtesi de
POLÍMER.

1S'ha considerat en aquest estudi la terminologia emprada en l'àmbit de la resistència de
materials d'anomenar els moments que comprimeixen les �bres superiors i traccionen les inferi-
ors com a POSITIUS, tot i que el seu valor numèric fruit del criteri de signes sigui NEGATIU
i a les imatges i taules aparegui també amb aquest signe. EL recíproc també es dóna en aquest
cas.
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Figura 5.22: Distribució del moments �ectors POSITIUS a l'entorn de la pròtesi
de POLÍMER.

Figura 5.23: Distribució de moments negatius. Pròtesi de POLÍMER.
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5.4.3 Esforç tallant

L'esforç tallant a diferència dels altres dos, no té un caràcter tensorial , ja que es
tracta d'un esforç que actua perpendicularment al pla de la làmina. Així que a
nivell de resultats, únicament es representen els valors del tallant associats a les
direccions dels eixos locals Qr2 i Qr3 .

És d'esperar que, d'acord a la forma i a la rigidesa de les pròtesis l'esforç tallant
es concentri principalment a les zones properes al contacte entre les cages i el
teixit cortical. Per a la pròtesi d'aleació, una representació de l'esforç de tall es
mostra a la �gura 5.24.

Figura 5.24: Distribució d'esforç tallant

5.4.4 Anàlisi conjunt dels esforços

Finalment, s'ha considerat l'anàlisi conjunt dels diferents tipus d'esforços. A
nivell quantitatiu, a les taules 5.3 i 5.4, es presenten els valors dels esforços de
membrana, moments �ectors i tallants màxims, per a les dues fusion cages. A
més, s'indica la zona a la qual pertanyen els elements on es dónen aquests valors.
A nivell de nomenclatura els termes PROT, CURV i FORAT fan referència a les
zones a l'entorn de la pròtesi, a la zona d'elevada curvatura de la part anteri-
or i zona propera al forat on s'introdueix l'element de �xació posterior. Entre
parèntesi, la vèrtebra a la qual corresponen.
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Cal comentar aquí que aquest valors màxims no inclouen resultats obtinguts a
les rodalies del contacte entre la vèrtebra S1 i la pelvis, d'acord amb aspectes
relacionats amb la condició de contorn imposada que es comenten més endavant.

Esforç Element Ubicació Valor Unitats

Nmax
1 4522 CUR (S1) 86.39 N/mm

Nmax
2 12030 PORT (S1) -71.93 N/mm

Mmax
1 4474 CUR (S1) 8.63 Nmm/mm

Mmax
1 11767 FORAT (S1) 9.06 Nmm/mm

Mmax
2 12072 PORT(S1) -44.26 Nmm/mm

||Q||max 12032 PORT(S1) 77.28 N/mm

Taula 5.3: Valors màxims dels esforços axials i moments �ectors principals i esforç
tallant en elements pertanyents a les zones d'interès. Pròtesi de POLÍMER

Esforç Element Ubicació Valor Unitats

Nmax
1 108 PORT (S1) 105.05 N/mm

Nmax
2 11940 PORT (L5) -71.10 N/mm

Mmax
1 11756 FORAT (S1) 8.66 Nmm/mm

Mmax
1 4549 CUR (S1) 7.58 Nmm/mm

Mmax
2 12079 PORT (S1) -30.29 Nmm/mm

||Q||max 12025 PORT (S1) 93.55 N/mm

Taula 5.4: Valors màxims dels esforços axils i moments �ectors principals i esforç
tallant en elements pertanyents a les zones d'interès. Pròtesi d'ALEACIÓ.

A les taules 5.5 i 5.6 es presenten els valors de tots els esforços per una sèrie
d'elements representatius situats a les zones més sol·licitades.

N1 N2 M1 M2 ||Q||
Element Ubicació N/mm N/mm Nmm/mm Nmm/mm N/mm

4455 CURV (S1) 81.43 -8.96 1.88 -1.09 3.03
4474 CURV (S1) 48.87 -28.09 8.63 4.04 18.55
12030 PROT (S1) 30.80 -71.93 -5.34 -13.49 34.92
12072 PROT (S1) 4.15 -29.23 -16.27 -44.26 22.19
11767 FORAT (S1) 59.23 14.02 9.06 4.17 19.92
11699 PROT (L5) -10.17 -70.98 1.35 -1.98 1.66
11723 PROT (L5) 35.23 -66.79 -6.44 -10.94 32.60

Taula 5.5: Valors dels esforços axils i moments �ectors principals i esforç tallant en
elements pertanyents a les zones més sol·licitades d'interès. Pròtesi de POLÍMER
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N1 N2 M1 M2 ||Q||
Element Ubicació N/mm N/mm Nmm/mm Nmm/mm N/mm

865 CURV (S1) 43.35 -31.23 7.45 2.65 10.09
108 PROT (S1) 105.05 52.05 -8.09 -15.75 65.84
12025 PROT (S1) 15.84 -37.28 -4.82 -10.88 93.55
12079 PROT (S1) -6.96 -52.36 -13.14 -30.29 20.42
12083 PROT (S1) -14.57 -17.14 -12.02 -29.78 65.58
11756 FORAT (S1) 46.96 23.39 8.66 3.53 31.93
11940 PROT (L5) 39.76 -71.10 -3.53 -7.91 31.84

Taula 5.6: Valors dels esforços axils i moments �ectors principals i esforç tallant en
elements pertanyents a les zones més sol·licitades d'interès. Pròtesi d'ALEACIÓ

5.5 Discussió

Tal i com s'ha pogut apreciar, en els dos apartats precedents únicament s'han
presentat els resultats obtinguts sense entrar amb molt detall en temes d'anàlisi.
Així es comenten en aquest apartat una sèrie de punts que es consideren rellevants
a l'hora d'interpretar el comportament mecànic del conjunt vertebral estudiat
d'acord amb els resultats presentats en aquest capítol.

5.5.1 Anàlisi en termes de tensions i desplaçaments

• Un aspecte important a tenir en compte és que per obtenir els resultats
en tensions i desplaçaments es va usar una llei d'integració en els elements
PRSM de 2 plans i 3 punts de Gauss a cada pla �2p3PPP� a les arestes.
Aquesta decisió va ser motivada principalment perquè l'entorn de post-
procés del GiD només permetia la visualització de resultats en elements de
tipus PRSM d'un o bé sis punts de Gauss. Mentre que, a l'hora d'integrar
numèricament les tensions per tal d'obtenir els esforços, aquestes tensions
es van obtenir amb una llei d'integració amb 4 punts de Gauss a cada
pla �2p4PPP�. A l'hora de comparar interessa que els resultats siguin
el més coincidents possible. El més adequat seria comparar les tensions
obtingudes amb les dues lleis, però com que els punts de Gauss es troben
ubicats a diferents llocs, s'ha optat per comparar el mòdul del desplaçament
en alguns nodes. Tal i com s'aprecia al grà�c de la �gura 5.25 aquesta
diferència és mínima.
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Valors dels desplaçaments nodals. Lleis d'integraci ó per 
a PRSM. 
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Figura 5.25: Valor del mòdul dels desplaçaments nodals per les lleis d'integració
de 3 i 4 punts per pla.

• Els parells de �gures 5.4 - 5.6, i 5.5 -5.7 de noten que el conjunt té tendència
a experimentar una rotació cap a la part anterior. Aquest fet es deu a que la
pròtesi es troba en una posició més anterior que la zona en què la vèrtebra
S1 es recolza damunt la pelvis. Aquesta rotació és el resultat del parell
de forces format per la resultant de la tensió que transmet la pròtesi i la
resultant de les reaccions als recolzaments. A més es pot observar com les
zones de l'entorn de la pròtesi de la part anterior tendeixen a aproximar-se.
Aquest efecte és provocat per l'existència de l'element de �xació posterior,
el qual es col·loca per garantir la unió entre la pròtesi i les vèrtebres en tot
moment, ja que aquest moviment de rotació anteriorment comentat tendiria
a expulsar la pròtesi. Aquest aspecte va ser àmpliament estudiat al treball
anterior (Vidal, 2005).

• Tot i que sota la pròtesi a la secció del pla de simetria la distribució de
tensió al cortical és molt homogènia, existeixen altres seccions ��gures 5.8,
5.9, 5.10 i 5.15� en què s'aprecien tensions de diferents signe en les �bres
extremes. Aquest fet rati�ca el comportament a �exió del teixit cortical.

• Les �gures 5.9 i 5.10 posen de manifest el comportament a �exió del cortical,
que en conseqüència rep i suporta un nivell de tensió molt més elevat que
el teixit trabecular, el qual quasi no en suporta.

• L'element de �xació suporta tensions molt elevades ja que és l'encarregat
de suplir tots els lligament que es retiren durant la intervenció tal i com
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s'aprecia a la �gura 5.11. L'existència d'aquest element fa que a la zona
de contacte amb la vèrtebra S1 el nivell de tensions sigui elevat, tal i com
indica el grà�c que apareix a la �gura 5.12. En aquest també s'aprecia la
diferència de tensió entre l'os i l'aleació de la �xació.

• L'anàlisi de resultats en termes de tensió presenta el següent inconvenient.
Aquest es basa en el fet que les tensions principals poden actuar en qualsevol
direcció, i aquesta no té perquè coincidir amb la direcció normal a la secció.
Els esforços de �exió es caracteritzen amb aquesta tensió normal a la secció.
A més, cal afegir que l'entorn de post-procés no és molt còmode a l'hora de
treballar amb elements de tipus PRSM.

• En les representacions de la tensió efectiva de von Mises que apareixen a
les �gures 5.16 i 5.17, es pot apreciar que els valors màxims es localitzen
sobretot a la part anterior de la zona de la pròtesi.

5.5.2 Anàlisi en termes d'esforços

• De l'anàlisi de resultats en termes d'esforços de làmina s'aprecia en les
�gures 5.19, 5.20 i 5.21 l'existència d'importants esforços axils de tracció
en direcció circumferencial i de compressió en direcció vertical a la part
anterior de la vèrtebra S1. També es donen valors alts a l'entorn del sortint
proper a la zona de recolzament amb la pelvis, tot i que en aquest cas es
deu a la imposició de desplaçaments nuls en totes les direccions en aquesta
zona.

• Pel que fa al moments �ectors, els moments positius més elevats es concen-
tren a les zones de l'entorn de la pròtesi, tant a la vèrtebra L5 com a la
S1��gura 5.22�. Mentre els negatius més importants apareixen a la zona
de gran curvatura a la part anterior de la vèrtebra S1 principalment i de la
L5 més marginalment��gura 5.23�.

• Tal i com es pot observar a la �gura 5.24, l'esforç tallant es concentra
principalment a zones molt properes al contacte entre la pròtesi i el cortical,
però també a l'entorn del recolzament amb la pelvis, si bé en aquest cas
també cal tenir en compte les consideracions exposades per al cas d'esforços
axils.

• De tots els esforços analitzats, per a la pròtesi d'aleació es donen valors de
tall més elevats a l'entorn de la fusion cage, que per a la de polímer. Per
a la resta d'esforços �axil i moment� tot i ser molt semblants per a les
dues, en el cas en què s'analitza la pròtesi de polímer es tenen valors més
elevats.
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• Les taules 5.3, 5.4, 5.5 i 5.6 proporcionen informació de caràcter quantitatiu
i rati�quen allò que s'ha observat grà�cament.



Capítol 6

Conclusions

6.1 Introducció

Aquest apartat consisteix en un exercici de síntesi de tot els aspectes que s'han
anat comentant al llarg d'aquest estudi, ja sigui a nivell de procediments, de
metodologia de càlcul o bé d'anàlisi de resultats. Es fa referència primerament
a conclusions de tipus general, més enfocades a aspectes que ja han aparegut en
altres estudis o que no fan referència exclusiva a l'estudi de la fusió intervertebral.
Mentre que seguidament s'exposen les conclusions especí�ques d'aquest treball.
Finalment es comenten els aspectes que no han pogut ser tractats en el marc
d'aquesta tesina i s'esbocen futurs plantejaments.

6.2 Conclusions generals

En analitzar un problema on s'intueixi l'existència d'algun element estructural
que sigui susceptible de comportar-se a �exió, i es vulgui realitzar un anàlisi
mitjançant el mètode dels elements �nits amb una formulació en desplaçaments,
és convenient l'ús d'elements els punts de Gauss dels quals es trobin alineats en
la vertical de l'element.

En el cas que coexisteixin en el mateix model elements que el seu comportament
sigui de �exió amb d'altres que no i estiguin en contacte geomètricament, de
manera que no sigui una bona decisió l'ús d'elements �nits de tipus estructural,
el plantejament d'una malla extruïda és una opció que cal considerar.

Quant al segment vertebral estudiat, s'ha veri�cat que el teixit cortical es com-
porta com una làmina a �exió. I que aquest comportament és el que regeix el
problema.

90
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Quan no es tinguin a l'abast resultats experimentals que permetin validar els
resultats obtinguts numèricament, una bona opció és analitzar casos més senzills
però amb el mateix tipus de comportament.

La realització d'anàlisis de sensibilitat ajuda a comprendre com es va adaptant el
mètode de càlcul que s'utilitza al fenomen que es pretén analitzar. Pot esdevenir
una eina important a l'hora de prendre decisions sobre el plantejament del càlcul.

Quan es tenen problemes amb un elevat nombre de graus de llibertat és molt
important avaluar els recursos de càlcul que serà necessari utilitzar i plantejar-se
si és necessari prendre alguna decisió al respecte.

Si es treballa amb procediments innovadors que es possible que no estiguin con-
templats en programes comercials o bé no s'hagin usat amb molta freqüència, és
altament recomanable poder treballar conjuntament amb el personal que desen-
volupa el sofware en qüestió.

És molt important en un anàlisi numèric plantejar-se què es vol aconseguir a
nivell conceptual i, un cop decidit, veure les opcions disponibles al mercat. I no
plantejar-se l'anàlisi en funció de les eines disponibles.

En problemes on el comportament estructural dominant és la �exió, la inter-
pretació dels resultats a nivell d'esforços resulta molt més apropiada que a nivell
de tensió.

6.3 Conclusions especí�ques

A partir d'un model geomètric del conjunt vèrtebra L5-pròtesi-vèrtebra S1 pre-
existent, i d'acord amb el plantejament d'anàlisi amb el mètode dels elements
�nits, s'han discretitzat els teixits cortical i trabecular amb diferents tipologies
d'elements. S'han emprat elements prismàtics de base triangular i tetraedres
respectivament.

Els elements prismàtics de base triangular del teixit cortical han resultat d'una
extrusió de la malla de la superfície exterior del teixit trabecular.

En realitzar el procés de mallat d'una superfície s'ha de vigilar que les enti-
tats geomètriques estiguin disposades de forma convenient. Males de�nicions
geomètriques poden donar resultats poc satisfactoris.

L'extrusió de malles bidimensionals és un procés complex molt sensible a la ge-
ometria que s'extrueix. Elements triangulars amb dues arestes molt més grans
que la tercera, i canvis bruscs de pendent poden provocar que el resultat del
procés no sigui el desitjat.

En el cas que la part del model a extruir no generi un volum tancat es poden
desencadenar problemes de compatibilitat entre les malles de les diferents parts.
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En aquests casos pot ser necessari canviar de plantejament i, transformar la malla
extruïda a geometria, compatibilitzar geomètricament totes les parts i mallar
�nalment el volum complet.

El codi d'elements �nits DRAC, tot i haver estat dissenyat per problemes de
mecànica de roques, és aplicable a molts altres problemes de mecànica de sòlids.
A més permet accedir molt còmodament als valors numèrics del càlcul.

En problemes de bigues planes sotmeses a �exió analitzades amb el mètode dels
elements �nits, més que el nombre de divisions que es col·loquen al gruix és
important garantir que la relació llarg/gruix dels elements sigui el més propera a
1 possible.

A partir dels valors de les tensions als punts de Gauss obtinguts mitjançant el
càlcul amb el mètode dels elements �nits, per tal d'avaluar els esforços d'acord
amb la Teoria de làmines, s'ha plantejat una quadratura composta de Gauss-
Legendre que ha permès realitzar les integrals que apareixen en la formulació de
manera numèrica.

L'anàlisi en termes de tensions i desplaçaments ha permès rati�car el que ja
s'havia comentat en treballs anteriors.

Els resultats en termes d'esforços han posat de manifest que les seccions més
sol·licitades es troben a la part anterior de la vèrtebra S1, sobretot a l'entorn de
la pròtesi i a la zona d'elevada curvatura. A l'entorn del forat per on s'introdueix
l'aparell de �xació extern es poden localitzar també esforços importants.

No s'aprecia molta diferència entre els valors obtinguts per a les dues pròtesis.
En termes d'esforços, tot i que per a la pròtesi de polímer les seccions es troben
lleugerament més sol·licitades, a la zona on es troben les fusion cages l'esforç
tallant és major pera la d'aleació.

6.4 Futures línies d'investigació

En un futur molt immediat es disposarà dels càlculs realitzats amb les malles
d'elements quadràtics, que per qüestions de recursos de càlcul no han pogut
aparèixer en aquest treball. S'espera que l'anàlisi d'aquests resultats evidenciïn
una major diferència entre els valors dels esforços en les seccions per a les dues
pròtesis.

Cal considerar que tot l'anàlisi realitzat s'emmarca dins la Teoria de l'elasticitat,
la qual no permet analitzar aspectes relacionats amb la ruptura. En vista de la
idoneïtat del plantejament en termes d'esforços en l'anàlisi de la �exió, caldria
plantejar algun criteri de ruptura en termes d'esforços, el qual tingués en compte
la seva possible actuació conjunta.
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Per seguir endavant amb l'anàlisi numèric de manera que fos més realístic caldria
plantejar formulacions que incloguessin la no linealitat dels materials, altres con-
�guracions de càrrega � girs, càrregues dinàmiques...�, l'ampliació del model,
accés a anàlisis experimentals, entre d'altres.

Finalment podria ser possible analitzar amb profunditat el plantejament del prob-
lema formulat amb elements �nits de tipus estructural �shell elements� con-
juntament amb elements de medi continu.
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A.1 Resolució viga simple simplement birecolza-

da.(Timoshenko and Young, 1991) pàg. 122,

exercici 4.

Sigui una viga birecolzada de longitud l = 420cm i secció tranversal de cantell
i ample h = 20cm i b = 14cm, sotmesa a una càrrega uniformement distribuïda
p = 360kg/m. A continuació es detalla es procediment per a l'obtenció de la
distribució de tensió normal a la secció.

En coincidir la longitud de la viga amb la direcció X i en ser la secció normal
rectangular i coincident amb el pla Y Z, la tensió normal a la secció transversal
variarà únicament en la direcció y d'acord amb l'expressió:

σx(y) =
M

I
y

onM és el momnet �ector a la secció, I és la inèrcia de la secció transversal i y es
pren de manera que el 0 coincideix amb el centre de la secció. D'aquesta manera
les �bres extremes es troben a y = ±h/2.
En realitat com que el moment �ector depèn de la longitud de la vigaM = M(x),
la tensió normal a la secció té una doble dependència de x i de y. No obstant això,
com que només es compara la solució analítica amb la numèrica a la secció més
desfavorable, es considera el moment en aquesta secció únicament i la dependència
de x desapareix.

Com que la solució numèrica s'ha plantejat en 2D i tensió plana a partir d'ara es
considerarà un ample de la viga unitari.

Així doncs per trobar la distribució de tensió normal a la secció més sol·licitada
fa falta conèixer-hi la inèrcia i el moment �ector.

La inèrcia d'una secció recatngular es calcula mitjançant l'expressió:

I =
1

12
h3b = 6.67x10−4m4/m

I la distribució de moment �ector en la longitud és:

M(x) =
p

2
x(l − x)

la qual presenta un màxim en x = l/2. El seu valor màxim resulta Mmax = pl2

8
=

7938Nm/m.

Així doncs la distribució de tensió normal en la secció transversal és σx(y) =
11907000yN/m2/m. A les �bres superior i inferior y = ±0.1m aquesta tensió és
màxima i val σx(y) = 1190700N/m2/m.
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A.2 Obtenció del del moment �ector i l'esforç tal-

lant d'una viga plana mitjançant la integració

de la tensió normal a la secció.

Sigui la viga de l'annex ?? a continuació es detalla el procediment per a l'obtenció
dels esfoços mitjançant una integral numèrica de Gauss-Legendre de la tensió
norml a la secció al centre de la llum de la biga.

L'expressió dels esforços és:

M =

∫ h/2

−h/2
σx(y)y dy Q =

∫ h/2

−h/2
σx(y) dy

En aquest apartat es tracta el cas en què la tensió normal a la secció s'ha obtingut
mitjançant un càlcul amb el mètode dels elements �nits, en el qual s'ha usat una
discretització de 3 elements per pila amb 2 plans per cada element en les posicions
zi = ±0.577. Un esquema de la posició dels diferents eixos de coordenades i els
punts de Gauss es mostra a la �gura A.1. És important comentar que s'ha
respectat la nomenclatura d'eixos del problema de la biga plana �annex ??�,
la qual és lleugerament diferent de la que apareix a la deducció del capítol (REF).

Perquè el resultat no es vegi in�uït per errors de tipus numèric, i sigui comparable
amb el calculat mitjançant la integració exacta s'han considerat els valors de la
tensió normal analítics als punts de Gauss.

Aplicant el plantejament d'integració composta, les integrals anteriors resulten:

M =

∫ 0.1

−0.1

σx(y)y dy =

∫ 0.03

−0.03

σ1
x(z1)z1 dz1+

∫ 0.03

−0.03

σ2
x(z2)z2 dz2+

∫ 0.03

−0.03

σ3
x(z3)z3 dy3

Q =

∫ 0.1

−0.1

σx(y) dy =

∫ 0.03

−0.03

σ1
x(z1) dz1 +

∫ 0.03

−0.03

σ2
x(z2) dz2 +

∫ 0.03

−0.03

σ3
x(z3) dy3

Les expressions del canvi de variable que relaciona els eixos locals de cada element
amb l'eix d'integració són:

z1 = 0.033z′ − 0.066 z2 = 0.033z′ z3 = 0.033z′ + 0.066

D'acord amb la deducció presentada al capítol 4, les integrals per a cada element
es calculen:
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Figura A.1: Esquema de la pila on es calculen els esforços. De color verd es
representa la distribució dels punts de Gauss. Els valors numèrics als punts de
Gauss representen: a la dreta la seva posició respecte els eixos locals de l'element,
i a l'esquerra els valors de la tensió normal en N/m2/m.
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∫ 0.03

−0.03

σ1
x(z1)z1 dz1 =

∫ 1

−1

σ1
x(z
′(z1))(0.033z′ − 0.066)0.033 dz′ =

= 0.011

∫ 1

−1

σ1
x(z
′)z′ dz′ +

∫ 1

−1

0.022σ1
x(z
′) dz′ =

= 0.011
(
7.3·106(−0.577)+4.03·1060.577

)
−0.022

(
7.3·106+4.03·106

)
= −27204Nm/m

per el primer elment en el càlcul del moment �ector i:

∫ 0.03

−0.03

σ1
x(z1) dz1 =

∫ 1

−1

σ1
x(z
′(z1))0.033 dz′ = 0.033

(
7.3·106+4.03·106

)
= 373890N/m

per al tallant.

Sumant les contribucions de tots els elements i multiplicant per l'ample b = 0.14m
s'obté:

M = 0.14(−27204−2065.7−27204) = −7910.5N/m Q = 0.14(373890+0−373890) = 0N

Aquests valors es poden comparar amb les expressions analítiques � sense con-
siderar el signe del moment�:

M(x = l/2) =
p

2

l

2
(l − l

2
) =

pl2

8
= 7938Nm

Q(x = l/2) =
dM

dx

∣∣∣∣
x=l/2

=
pl

2
− pl

2
= 0N
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A.3 Llistat de programes

A.3.1 Programes MATLAB

• carga_quad.m

• esfor_lamina.m

• grad_conj.m

• hdrload.m

• interpolacio.m

• jerarq_tetr.m

• lamina_ext.m

• main.m

• main_placa.m

• main_vertebra.m

• moments_vigaplana.m

• ordenapiles.m

• ordenapiles_quad.m

• piles_onlyprism.m

• piles_onlyprism_quadratic.m

• postpr_placanalitica.m

• sigma_analitica.m

• sin_carga.m

• sin_carga_quad.m

• trans_conec.m

• triedro_local.m

• von_mises.m

• von_mises_lamina.m



APÈNDIX A. ANNEXES 102

A.3.2 Programes FORTRAN

• cccarga

• cccarga_quad

• jerarquic_input

• jerarquic_output

• jerarquic_quad_out

• malla_quad

• viga

• vonMises




