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RESUM  

En aquest projecte analitzarem la resistència d’un implant de titani localitzat 
a la columna vertebral,  entre les vèrtebres L5 i S1. 

És modelarà l’esquelet en 3D a partir d’una imatge (TAC), seleccionarem els 
materials, els hi assignarem les seves propietats i els inclourem en un 
escenari  teòric que simuli les condicions  del cos humà. Gràcies a tot aixó 
podrem calcular les tensions i deformacions a les que està sotmesa la 
vèrtebra. Finalment, la realització d’aquests càlculs ens permetrà avaluar la 
viabilitat d’aquest implant. 

És un ambiciós projecte d’investigació que s’allunya dels clixes 
convencionals i s’endinsa en el món de la biomecànica, en un camp amb 
molt camí per exporar. 

RESUMEN  

En este proyecto analizaremos la resistencia de un implante de titanio 
localizado en la columna vertebral, entre las vértebras L5 i S1. 

Se modelará un esqueleto en 3D a partir de una imagen (TAC), 
seleccionaremos los materiales, les asignaremos sus propiedades i los 
incluiremos en un escenario teórico que simule las condiciones del cuerpo 
humano. Gracias a todo esto podremos calcular las tensiones i 
deformaciones a las que se ve sometida la vértebra.  Finalmente, tras la 
realización de los cálculos evaluaremos la viabilidad del implante. 

Es un ambicioso proyecto de investigación que se aleja de los clichés 
convencionales que se introduce en el mundo de la biomecánica, en un 
campo con mucho camino para explorar. 
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ABSTRACT 

In this Project we will analyze the resistance of a spine titanium implant, 
located between the L5 and S1 vertebres. 

We will shape our skeleton in 3D from an image (TAC), we will select 
materials and his skills, to include it in a theoretical stage, that will simulate 
human conditions. Due to all this facts, we can calculate tensions and 
deformations from the vertebra. At least, analyzing all this results, we can 
evaluate the implant viability. 

It is an ambicious project far away from the conventional ones, that get in 
biomechanical world, in a large way field to discover. 


