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PROPIETATS MECÀNIQUES
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Keywords: Traumatisme cranioencefàlic, propietats mecàniques, edat,
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Sumari

Aquesta memòria cient́ıfica resumeix les recerca desenvolupada dins del projecte

289/C/2017 amb finançament de la Fundació La Marató de TV3 que té el t́ıtol

de Efectes de la edat en els traumatismes cranioencefàlics; propietats mecàniques.

Es tracta d’una investigació experimental, utilitzant teixit biològic humà que es

sotmet a assaigs mecànics per tal de determinar-ne el comportament biomecànic

i extreure conclusions d’interès pràctic. El document comença amb les preguntes

d’investigació inicialment plantejades quan el projecte va començar i va explicant

tan els antecedents a la literatura cient́ıfica que van motivar la recerca, com

el resum metodològic tan experimental com teòrica del projecte. Al caṕıtol de

resultats explica amb molt de detall les troballes i a la part de conclusions se’n

destaquen les conseqüències pràctiques i les aplicacions previstes. Si bé el treball

inicialment estava centrat en detectar efectes experimentalment mesurables de

l’edat en les propietats mecàniques de les venes pont parasagitals, en el decurs

del treball de recerca vam aparèixer un certa quantitat de aspectes i resultats nous

i sovint inesperats que van reorientar en part el treball cap a objectius d’abast

cient́ıfic més ampli. Entre les principals troballes estan:

� La constatació de que un model hiper-elàstic no lineal de tipus Fung pot

representar adequadament el comportament en events traumàtics de curta

durada (per aquest tipus de model es van trobar els valors de referència

útils per la comunitat cient́ıfica).

� El descobriment de que hi ha un petit efecte viscoelàstic en les situacions

anteriors que havia passat prèviament inadvertit a altes investigadors del

camp. Degut això vam desenvolupar assaigs diferents per poder mesura

més clarament aquest efecte, mesurar-lo i construir un model viscoelàstic

quasi-lineal més complet basat en el model hiper-elàstic de Fung. D’aqúı

va sortir el primer treball publicat que estudiava sistemàticament aquest

efectes en venes pont parasagitals i demostrava clarament el seu comporta-

ment viscoelàstic.



� La corroboració de que hi ha un efecte significatiu de l’edat en les propietats

mecànics. Tal com s’hauria esperat hi una reducció significativa en la tensió

i deformació axials màximes abans de trencament. Aquest també és el

primer estudi que demostra una correlació significativa d’aquest tipus.

D’aquesta recerca s’ha publicat un cert nombres d’articles cient́ıfics en revistes

internacionals d’alt impacte, per donar publicitat a les troballes, que no haurien

estat possibles sense el finançament i la tasca desenvolupada per la Fundació de

La Marató de TV3.
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1.1 Motivació i antecedents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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2.3 Mecànica de medis continus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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2.4 Introducció a la viscoelasticitat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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4.3.1 Assaigs de relaxació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
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5.2 Propietats viscoelàstiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

5.2.1 Corbes i resultats dels assaigs de relaxació . . . . . . . . . . . . . . . . 94
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1
Introducció

1.1 Motivació i antecedents

Un tipus molt freqüent de lesions prodüıdes en accidents de trànsit i caigudes des

de alçades moderades són els hematomes subdurals causats per la falla mecànica

de les venes pont parasagitals (VPP). Aquestes venes uneixen el sinus sagita su-

perior a la massa encefàlica.

Per aquesta raó, estudiar els mecanismes d’aquestes lesions i determinar els

llindars de resistència mecànica de les VPP és importat per poder dissenyar de

manera segura sistemes de retenció per a vehicles de motor. Igualment, el coneix-

ement dels llindars de resistència i els mecanismes de lesió és important per la

medicina forense.

Si bé les propietats mecàniques de les VPP s’han estudiat durant més de mig

segle,46,71 principalment mitjançant assajos de tracció uniaxials. Aquest tipus

d’assajos van ser escollits degut a les petites dimensions i les caracteŕıstiques

geomètriques de les VPP, ja que altres tipus d’assajos mecànics resulten més

dif́ıcils de fer en la pràctica. A més, els resultats de la majoria dels investigadors

1



CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ

són comparables entre śı, i es poden trobar excel·lents resums en articles recents

sobre les propietats mecàniques de les VPP.15

Tanmateix, malgrat la llarga tradició d’ estudi de les propietats mecàniques

de les VPP, algunes qüestions es coneixen de manera insuficient. Per exemple,

l’efecte de l’edat en les propietats mecàniques no ha estat investigat de manera

molt sistemàtica i no hi ha cap bona referència que resumeixi l’estat de la qüestió.

Una altra qüestió interessant és l’existència d’efectes viscoelàstics o dependents

de la velocitat de deformació, que també serà considerada en aquest estudi.

Respecte a la primera qüestió, relacionada amb els efectes de l’ edat, el nostre

estudi mostra que hi ha una degradació d’ algunes propietats mecàniques, com

ara la força axial que és capaç de suportar una VPP sense trencar-se. Aquesta

força disminueix de manera estad́ısticament significativa amb l’ edat, la qual

cosa confirma que era important desenvolupar aquest estudi per quantificar la

magnitud d’ aquesta disminució en la resistència mecànica.

Respecte a la segona qüestió, relacionada amb els efectes viscoelàstics, la ma-

joria de treballs més recents coincideixen curiosament a suggerir que no hi ha cap

efecte viscoelàstic significatiu en el comportament mecànic de les VPP11,43,44,53,55,56

ja que els mòduls de Young no augmenten significativament amb la velocitat de

deformació. Tanmateix, les troballes experimentals del nostra treball qüestionen

aquesta absència d’efectes viscoelàstics. El problema és que els estudis men-

cionats utilitzen assajos de tracció simple i aqúı es complicat trobar clarament

els efectes viscoelàstics. No obstant això, el nostre estudi demostra que, encara

que l’efecte viscoelàstic és aparentment insignificant en assajos de tracció uniax-

ials, si s’utilitzen assajos de relaxació de tensions o cicles de càrrega-descàrrega

repetits, llavors les caracteŕıstiques viscoelàstiques són clarament observables i

mesurables. De fet, l’aparent absència d’efectes viscoelàstics en els assajos de

tracció uniaxial observada en els estudis mencionats té que veure amb el tipus

d’assaig utilitzat. De fet, el present estudi explicarà perquè és complicat observar

aquests efectes amb assajos de tracció simple.

Tot i que sembla que el comportament viscoelàstic no exerceix una influència

important en la resposta material15 i el comportament mecànic està bastant ben

representat per un model elàstic, la troballa de que hi ha efectes viscoelàstics

mesurables, suggereix que cal desenvolupar un model complet que si pugui predir

en quines circumstàncies aquests efectes viscoelàstics podrien tenir un pes impor-

tant en el mecanisme de lesió. I és que una caracterització precisa de la resposta

2



1.2. ENFOC DE LA INVESTIGACIÓ

mecànica dels teixits col·laginosos és fonamental per investigar els mecanismes

de lesió dels teixits tous.3 Per tant, després de comprovar la presència d’efectes

viscoelàstics, el present treball desenvolupa un model viscoelàstic per quantificar

el pes de la viscoelàstica en el comportament mecànic dels VPP. El model vis-

coelàstic descriu el comportament mecànic millor que els models elàstics coneguts,

i a més, permet quantificar l’aportació viscoelàstica en els VPP, la qual cosa de-

mostrarà que, de fet, realment no és negligible. De fet, el nostre estudi és el

primer que mesura, quantifica i investiga sistemàtica els efectes viscoelàstics en

VPP, millorant el coneixement de la resposta mecànica de les VPP.

1.2 Enfoc de la investigació

En aquest treball de recerca s’ha tingut una cura especial per l’elecció dels

mètodes i models utilitzats, de manera que resultessin d’aplicació el més gener al

possible, això ha implicat no utilitzar simplificacions prèvies no justificades i util-

itzar una formulació matemàtica rigorosa i el més general possible. L’enfocament

matemàtic rigorós ha tingut per objectiu guanyar en generalitat i aclarir de man-

era clara i exacta les relacions trobades. S’ha fet un esforç especial per tal

d’utilitzar una notació convenient (encara que algunes expressions es repeteixen

en les notacions més freqüents utilitzades en enginyeria, quan no hi ha una

equivalència clara). Òbviament, hi ha una mica de discussió sobre l’enfocament

més convenient, però dintre general hem utilitzar la mecànica dels medis conti-

nus en la formulació no lineal veure,36,49 en règim de grans deformacions, donat

que en teixits col·laginosos la teoria lineal és clarament insuficient, per obtenir

resultats precisos.

Respecte a les mesures experimentals sempre que ha estat possible hem fet

estimacions dels possibles errors de mesura i errors associats al plantejament.

En general, aquest treball s’ha vist molt beneficiat per la tecnologia digital dels

nous equipaments, cosa que va permetre obtenir per exemple corbes de força-

desplaçament en general molt més precises i lliures de soroll experimental, que

molts dels treballs antecedents, que tot i que tenien una concepció experimental

molt ben pensades, sovint es basaven en mesures analògiques o empraven mètodes

matemàtics no prou generals. Per destacar, això tant en aquest document como

en els articles cient́ıfics sorgits d’aquesta recerca hem presentat acuradament els

antecedents històrics i hem procurat fer una extensa comparació cŕıtica dels nos-
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tres resultats en relació als prèviament publicats per altres autors, posant èmfasi

en la generalitat dels mètodes. És aix́ı com vam poder entendre que molts autors

no trobessin sistemàticament efectes viscoelàstics, en centrar-se en tipus d’assaig

on són dif́ıcils de veure i en un tipus de mesura, el mòdul de Young, que pot

arribar a ser molt insensible a la velocitat de deformació

1.3 Preguntes d’investigació

La investigació desenvolupada en aquest treball planteja donar resposta a una

sèrie de qüestions rellevants, plantejades en la literatura cient́ıfica sobre el com-

portament mecànic de les venes pont parasagitals:

� Quin model elàstic seria adequat per reproduir el comportament de tensions

i deformacions en les VPP? Quins valors de referències seria convenient usar

per als paràmetres del model?

� Quin efecte té l’edat en les propietats mecàniques de les VPP? Quines

conseqüències pràctiques té l’efecte mesurat i quines repercussions per a

altres camps tenen els resultats?

� Són els models elàstics no lineals tot el que es necessita per descriure el

comportament mecànic? Existeixen efectes viscoelàstics a les VPP? Quina

importància pràctica tenen aquests possibles efectes viscoelàstics? Seria útil

desenvolupar un model viscoelàstic no lineal?

� Quins factors determinen la resistència màxima de les VPP? Quin efecte

té la microestructura? És possible descriure la deformació anelàstica i el

procés de trencament mitjançant algun model de dany o de trencament de

micro-fibres?
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2
Antecedents i fonaments teòrics

En aquest caṕıtol s’exposen els conceptes relatius a l’anatomia de les venes pont

parasagitals (VPP) i la importància d’aquests vasos sanguinis en el mecanisme

de lesió que condueix a hematomes subdurals en situacions de trauma cranio-

encefàlic. Igualment, es resumeix breument la teoria de medis continus i la teoria

constitutiva de materials elàstics i viscoelàstics. A més, es dóna una breu intro-

ducció a la literatura preexistent sobre les propietats mecàniques de les VPP.

2.1 Estructures anatòmiques en el sistema nerviós

El sistema nerviós central (SNC) està format per la medul·la espinal, encarregada

de transmetre la informació a la resta del cos, i l’encèfal o massa encefàlica.

L’encèfal humà, al seu torn, es divideix en el telencèfal o cerebrum, el cerebel i el

tronc encefàlic.

El cerebrum és la part més gran del cervell, format pels hemisferis esquerre i dret,

la divisió del qual ve marcada per la fissura mitjana longitudinal. El cerebrum

s’encarrega de la coordinació dels moviments, la visió, l’öıda, el raonament, les
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emocions, l’aprenentatge, el moviment i el raonament i solució de problemes. A

la base de la fissura longitudinal es troba el cos callós que comunica a tots dos

hemisferis, ambdós coberts per l’escorça cerebral.

D’altra banda, el cerebel es troba a la part del darrere del cap i la seva funció és

la de coordinar els moviments musculars i mantenir l’equilibri o la postura.

Finalment, el tronc encefàlic s’ocupa de les funcions involuntàries com la res-

piració, la funció card́ıaca, la tos o els vòmits o el subconscient. El cervell rep

senyals de les neurones sensorials dels sistemes nerviosos central i perifèric i gen-

era i envia nous senyals adreçats a les diferents parts del cos perquè aquestes es

moguin o reaccionin.62 Quant a l’anatomia bàsica de la massa encefàlica, aquesta

es divideix essencialment en dos hemisferis que al seu torn es divideixen en sis

lòbuls: frontal, parietal, occipital, temporal, insular i ĺımbic. Un cervell humà

adult té un pes al voltant dels 1400 g i un volum de 1260cm3 en homes i 1130

cm3 en dones.

En base a la terminologia internacional anatòmica i l’estructura de l’encèfal,

aquest es pot dividir en:70

� Telencèfal:

– Hemisferis: solcs principals (central/lateral) i lòbuls (frontal, parietal,

temporal, occipital, de l’́ınsula i ĺımbic).

– Comissures: cos callós, comissura anterior, comissura del tŕıgon.

– Ganglis basals: nucli caudat, nucli lenticular, putamen.

� Diencèfal:

– Tàlem.

– Hipotàlem.

– Comissura posterior

� Mesencèfal, metencèfal i mielencèfal:

– tronc de l’encèfal: mesencèfal, medul·la oblonga, pont del tronc encefàlic.

– Cerebel: medial, intermedi i lateral

Tanmateix, hi ha diverses divisions alternatives que es poden fer.

El cervell o telencèfal es divideix en els hemisferis dret i esquerre, tots dos units

pel cos callós (corpus callosum), una comissura constitüıda per fibres nervioses

que els intercomunica.

El cervell rep el flux sanguini a través d’artèries i caròtides i vertebrals princi-

palment, mancades de vàlvules. Tenint en compte que el cervell es troba suspès

en fluid, són els canvis sobtats de velocitat juntament amb els traumatismes
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2.1. ESTRUCTURES ANATÒMIQUES EN EL SISTEMA NERVIÓS

Figura 2.1. Esquema dels vasos sanguinis on es mostren el sins venosos durals (Sobotta’s
Human Anatomy, 1908).

lleus el que poden provocar hematomes subdurals en induir el trencament de les

conegudes com a venes pont.37

Dins de la cavitat principal del crani s’ubica en cervell responsable de nom-

broses funcions motores i cognitives sent en centre més important del sistema

nerviós central (SNC), però també existeixen un gran nombre d’estructures anatòmiques

auxiliars importants que cal conèixer per entendre els efectes de les traumatismes

cranio-encefàlics prodüıts per cops, caigudes o acceleracions brusques del cervell

(aquestes últimes són freqüents en accidents de trànsit).
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2.1.1 Sins venosos durals y venes pont parasagitals

Els vasos sanguines del cervell no tenen vàlvules, ni capes musculars, a diferència

de les venes de la resta del cos. Això comporta que estan dotades d’una substan-

cial capacitat d’expansió.37

D’entre tota la xarxa de vasos sanguinis, volem destacar aqúı la xarxa de vasos

que parteix del si sagital superior i en forma de petits vasos s’endinsa en la massa

encefàlica. Aquests vasos són precisament les venes pont parasagitals (VPP), que

són l’objecte d’estudi en aquest treball de recerca.

Els sins venosos durals (també anomenats sins durals, sins cerebrals o sins cra-

nials) són canals venosos que es troben entre les capes endosteal i meningeal de

duramàter al cervell. Reben sang de les venes cerebrals, reben ĺıquid cefalorquidi

(LCR) de l’espai subaracnöıdal a través de granulacions aracnoides, i principal-

ment buides a la vena jugular interna, veure figura 2.1.

En situacions traumàtiques, com cops al cap o fortes acceleracions del crani, la

massa encefàlica experimenta un desplaçament relatiu respecte al crani, cosa que

provoca un estirament dels vasos que connecten el si sagital superior i el propi

cervell, ja que el si sagital superior està adherit al crani i la separació implica un

augment de la distància entre els extrems de les VPP.

2.1.2 Anatomia de las venes pont parasagitals

Les falles mecàniques en les VPP es consideren la causa principal d’aparició

d’hematomes subdurals per hemorràgies de venes.31,53 Com s’ha esmentat les

VPP uneixen la massa encefàlica amb el si sagital superior de la duramàter en un

angle gairebé recte. Això permet un cert desplaçament del cervell en situacions

normals, però, si el desplaçament relatiu del cervell és excessiu la tracció a les

VPP pot ser excessiva i existeix el risc de trencament d’alguna d’elles.

Les venes pont tendeixen a cedir en la unió aracnoidea. L’extrem cranial s’uneix

a la duramàter, mentre que l’extrem cerebral es fixa a l’hemisferi. En la literatura

s’atribueix el trencament de venes pont a la dislocació cerebral ocasionada per

forts colps a la part davantera o darrere, produint un moviment avant-posterior.

El trencament dels vasos podria deure’s a la naturalesa delicada de les parets de

la vena que no tenen fibres musculars. Aquest estudi analitza aquest fet.

La microscòpia mostra que la part subdural de la vena està incrustada a la du-
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ramàter i la membrana aracnoidea adjacent, mentre que la part sub-aracnoidea és

paral·lela a la duramàter i s’adhereix a l’aracnoides. La part subdural de la vena

mesura d’1 a 3 mm de diàmetre i fins a 1-2 cm de longitud. El gruix de les parets

varia de 10 a 600 𝜇m en la part subdural i de 50 a 200 𝜇m en la sub-aracnoidea.

La paret de la vena conté abundants fibres de col·lagen i un nombre variable de

fibres elàstiques, juntament amb les mesenquimals disperses. La coberta externa

consisteix en cèl·lules atenuades derivades de cèl·lules de la vora dural o trabècules

aracnoides. Més de la meitat de les fibres de col·lagen són circumferencials, sent

les fibres longitudinals menys abundants.

Alguns autors com Leary o Mortazavi discuteixen la morfologia de les VPP.58

El gruix de les VPP és variable en la part subdural, sent la més delgada de 10

𝜇m. A la part sub-aracnoidea són més constants. La part sub-aracnoidea mostra

una distribució constant i compacta de col·lagen i a la part subdural estan poc

entrellaçades. Semblen prevaler les fibres circumferencials enfront de les longitu-

dinals sobretot en la part subdural. Això fa que la paret de la vena sigui més

resistent a la distensió i redueix la seva resistència a la tracció. Les venes pont

són més fràgils en la porció subdural atès que la part cerebral està reforçada amb

trabècules aracnoidees.

l’acceleració o desacceleració anteroposterior del cap pot causar fàcilment la tracció

de les venes que es trencarien per l’espai subdural essent el més feble. Aquest

mecanisme es veuria accentuat per l’atròfia cerebral. També en la degeneració de

les cèl·lules musculars llises a causa de l’envelliment podria debilitar les parets.

L’increment de la pressió intravenosa per tos o similars podria causar fugues a

les parts febles de les venes.79

Les venes pont parasagitals van des de la superf́ıcie del cervell fins al si sagital

superior tendint un pont sobre l’espai subdural. Els hematomes subdurals aguts

es produeixen en gairebé un terç dels casos per un trencament de VPP.11

2.1.3 assaigs i determinació de les propietats mecàniques

Les propietats mecàniques de les VPP han estat estudiades en la literatura pri-

mordialment mitjançant assaigs de tracció simple.15 Com s’ha discutit això per

exemple va dificultar observar l’efecte viscoelàstic. Pel seu propi comportament

el teixit col·laginós té una rigidesa molt petita per a deformacions petites i només

per a deformacions moderades, quan una part substancial de les fibres de col·lagen
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estan estirades, el teixit presenta una rigidesa apreciable a l’estirament.

2.2 Hematomes subdurals com a problema de Salut

Pública

Els accidents de trànsit i les seves seqüeles són un problema important de salut

pública.81 Cada any, més d’un milió de persones passen en col·lisions de trànsit

i, a tot el món, al voltant de deu milions de persones resulten ferides o discapaci-

tades per aquests esdeveniments traumàtics. Un gran nombre de v́ıctimes mortals

en accidents de trànsit s’associen amb lesions cerebrals traumàtiques (TCE). Al

voltant d’un 33,6% dels accidents de trànsit produeixen algun tipus de TCE (la

xifra exacta varia d’una regió a una altra, que va del 28,9% a Amèrica del Nord

al 34,4% a l’Àfrica). A nivell mundial, el nombre total d’esdeveniments de TCE

per totes les causes afecta a tot el món entre 64 i 74 milions de persones que

pateixen algun tipus de TCE cada any. Un dels tipus greus més comuns de TCE

és l’hematoma subdural agut (HSDA), causat per la ruptura dels vasos sanguinis

que connecten el si sagital amb el cervell. La incidència de l’HSDA en totes les

lesions al cap que no sigui de mı́ssils oscil·la entre el 26% i el 63%,28,31 i la taxa

de mortalitat oscil·la entre el 30% i el 90%.12 Aquestes xifres suggereixen que

els accidents de trànsit causen uns 16 milions d’esdeveniments amb hematoma

subdural, 1,25 milions de casos greus. A causa d’aquestes xifres, es pot concloure

que l’HSDA representa una part important del problema de salut pública dels

accidents de trànsit.

Dins de la indústria de l’automòbil, un enfocament comú per mitigar l’ocurrència

de TCE ha estat la inclusió de sistemes de seguretat passiva i activa, aix́ı com

la millora dels sistemes de retenció, per minimitzar les acceleracions i l’estrès

al cos en una col·lisió de trànsit. Es van utilitzar diferents proves de xoc, aix́ı

com models d’elements finits, per avaluar l’eficàcia d’aquestes contramesures. En

concret, en la investigació dels efectes de les col·lisions viàries s’han utilitzat els

anomenats models computacionals d’elements finits (Finite Element Head Mod-

els, FEHM).9,51 Els FEHMs poden estimar a partir de les dades d’acceleració

de proves de xoc reals quant estrès s’indueix en les diverses parts del cos i en

particular en les estructures anatòmiques contingudes en el crani. Els resultats

computacionals obtinguts de FEHM es poden comparar amb els ĺımits estimats
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de resistència mecànica realitzats en teixits biològics. Per tant, els FEHMs per-

meten l’avaluació d’́ındexs de risc, també anomenades mètriques de lesió, a partir

de les quals es poden calibrar les probabilitats de lesions o fallades mecàniques en

diferents estructures del cervell. Aquest és l’enfocament que segueix aquest arti-

cle. Les mètriques de lesions poden millorar el disseny de sistemes de retenció i

poden proporcionar valors de referència per als ĺımits en la normativa del vehicle.2

Perquè aquestes mètriques de lesions facin prediccions precises, es necessiten

més i millors models constitutius per al comportament mecànic dels teixits. A

més, es necessiten dades emṕıriques precises per establir els rangs fisiològics de

força de les estructures anatòmiques situades a l’interior del cap. Aquestes dades

només es poden obtenir mitjançant proves mecàniques directes en espècimens de

teixit biològic.

En aquest article, ens centrarem en algunes de les mètriques de lesions més

utilitzades per avaluar la probabilitat d’ocurrència d’HSDA. L’anàlisi estad́ıstica

donarà lloc a proposar una millora de les mètriques existents i fins i tot una

nova mètrica de lesions basada en dades més recents i amb una precisió més

alta que les dades disponibles quan es van proposar algunes de les mètriques

inicials de lesions. A més, es mostrarà al llarg del document, que hi ha noves

dades utilitzables per millorar les prediccions sobre l’ocurrència d’HSDA per a

esdeveniments traumàtics. Aquesta millora en la predicció es podria utilitzar per

millorar les regulacions i els sistemes de retenció de vehicles per tenir un impacte

en la salut pública: canvis normatius en els sistemes de seguretat dels vehicles i

un millor disseny dels sistemes de retenció, reduirien les xifres d’HSDA associades

als accidents de trànsit.

2.2.1 Mètriques de dany

Una mètrica de dany és un funcional usat per avaluar la possibilitat de TCE que

depèn de l’acceleració lineal del crani 𝑎(𝑡) i l’acceleració rotacional del crani 𝛼(𝑡)

que s’utilitza per estimar la probabilitat d’un tipus espećıfic de TCE.

A la pràctica, dos tipus de mètriques de lesions s’utilitzen comunament per

a la predicció de lesions: mètriques emṕıriques i mètriques anaĺıtiques. Les

mètriques emṕıriques són més simples i es poden calcular a partir de dades pura-

ment cinemàtiques, mentre que les mètriques anaĺıtiques calculen una mesura de
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lesió basada en la tensió simulada o l’estrès en estructures tissulars, mitjançant

un FEHM adequat. En aquest article, comparem tres mètriques anaĺıtiques de

lesions i les seves prediccions per a un conjunt de dades computacional calculat

utilitzant el model SIMon, un FEHM desenvolupat per Takhounts i companys de

treball.73,74

A més, hi ha algunes propietats matemàtiques que fan que una mètrica sigui

adequada, que examinarem per a les tres mètriques. Com a funcional matemàtic,

les propietats adequades d’una mètrica de dany són escalabilitat, continüıtat

i convexitat64 (vegeu secció A.3 de l’apèndix). L’escalabilitat i la continüıtat

són intüıtives, mentre que es requereix convexitat per a l’existència d’una corba

d’acceleració que minimitzi el dany en condicions espećıfiques i, per tant, el valor

de la mètrica de lesió. Es va prestar especial atenció a garantir que les mètriques

i millores proposades a les existents satisfacin aquests requisits d’idonëıtat.

L’aparició de TCE associats amb esdeveniments traumàtics està clarament

correlacionada amb la fallada mecànica de les venes ponts parasagitals (VPP).

La falla mecànica d’un vas sanguini d’aquest tipus generalment provoca una

hemorràgia important en l’espai meningeal-còrtex, resultant en un HSDA, una

situació potencialment mortal per al subjecte que ha patit l’esdeveniment traumàtic.

La mètrica més utilitzada per estimar la probabilitat de fallada mecànica de

les VPP ha estat la mesura de dany relatiu al moviment (RMDM), introdüıda

per primera vegada el 2003.68,73 Aquesta mètrica es pot escriure com:

RMDM𝑡 =max
𝑘∈𝑁𝑣

∐︀𝜀𝑘(𝑡)̃︀+
𝐸𝑢(log10 �̇�𝑘(𝑡))

(2.1)

on 𝑁𝑣 = {1, . . . , 𝑛} és el conjunt de assaigss utilitzats en el model, ∐︀⋅̃︀+ són els

claudàtors de Macaulay, s’utilitza per definir la funció rampa ∐︀𝑥̃︀+ = max{0, 𝑥},

𝜀𝑘(𝑡) la soca instantània de 𝑘th vena, 𝐸𝑢(𝑥) = 0.0608𝑥2 − 0.4414𝑥 + 0.9872 és la

funció de fracàs Löwenhielm-Takhounts,47,73 i �̇�𝑘(𝑡) la taxa de tensió de 𝑘th.

Aquesta mètrica s’ha utilitzat àmpliament en molts estudis emṕırics i teòrics

posteriors que van mostrar) la utilitat de RMDM per avaluar esdeveniments

traumàtics.4,17,34,59,64 La idea bàsica d’aquesta mètrica era calcular el valor de la

tensió dels VPP i comparar el valor obtingut amb el valor Löwenhielm–Takhounts

funció de fracàs a la velocitat de tensió instantània. No obstant això, hi ha un

problema amb les dades originals, ja que el mateix Löwenhielm en un estudi pos-
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terior va descartar la dependència de la taxa de tensió del seu treball anterior a

causa de problemes metodològics;15 aquest fet sembla haver estat ignorat en gran

mesura en la literatura utilitzant RMDM per avaluar el risc d’ASDH. D’altra

banda, Löwenhielm va trobar que la soca final es va reduir d’aproximadament

70% a 20% amb una taxa de tensió creixent d’1 s−1 a 1000 s−1, encara que al-

tres estudis molt més recents, utilitzant millors tècniques de mesura, mostren un

lleuger augment de la soca final amb taxa de tensió,53,65 contradient les troballes

originals de Löwenhielm.

De fet, és important tenir en compte que, després del treball de Löwenhielm,

s’han realitzat un bon nombre d’estudis publicats sobre les propietats mecàniques

dels VPP.11,25,26,53,55,65 Tots els estudis més nous tenen dades de precisió molt

millors que els primers estudis, essencialment a causa de la millora de la precisió

de la mesura, de manera que aquestes dades es poden utilitzar correctament per

proposar una mètrica de lesions més precisa i adequada.

2.3 Mecànica de medis continus

Per poder desenvolupar un model constitutiu es necessita definir la tensió que

pateix un material i la deformació associada, ambdues en forma tensorial. Per

aquest motiu, cal introduir un seguit de conceptes teòrics previs que permeten

poder entendre i tractar amb els models constitutius. Aquests conceptes es de-

fineixen en el present apartat.

2.3.1 Configuració material i espacial

Sigui un cos deformable format per un conjunt de part́ıcules ℬ, aquest ocupa un

espai o configuració inicial, de referència o material en un temps 𝑡 = 0. Transcor-

regut un temps 𝑡 aquest cos ha patit una deformació, desplaçament o rotació que

canvia la seva posició i forma. Aix́ı, successivament ocupa diferents posicions

per a temps 𝑡 > 0. Cadascuna d’elles s’anomena configuració actual, deformada

o espacial. El pas d’una configuració a una altra ve donada pel que s’anomena

mapeig, aplicació o moviment 𝜒, tal que la posició final del cos es representa com

la deformació del cos 𝜒(ℬ).
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Figura 2.2. Procés de deformació en coordenades cartesianes: configuració inicial, material
o sense deformar (esquerra) i configuració deformada o espacial (dreta) transcorregut un temps
𝑡. El punt o part́ıcula 𝑃 a la configuració material després de la deformació es troba a la posició
𝑝. El vector 𝑋 indica la posició de 𝑃 que a la posició final 𝑝 ve donada per el vector 𝑥 que
depèn de 𝑋 i 𝑡. El vector 𝑈(𝑋) = 𝑢(𝑥) defineix el desplaçament d’una posició a l’altra.

Una part́ıcula 𝑃 a la configuració material es defineix pel vector 𝑋 respecte a

un origen𝑂 d’una base cartesiana𝐸𝐴 (constitüıda pels vectors unitaris {𝐸1,𝐸2,𝐸3}).

És a dir, el vector ve donat per les components 𝑋 = 𝑋1𝐸1 +𝑋2𝐸2 +𝑋3𝐸3 (les

components 𝑋1,𝑋2,𝑋3 son anàlogues a les conegudes com 𝑋,𝑌,𝑍). Després d’un

moviment o aplicació, el punt 𝑃 es troba a la posició 𝑝 definida pel vector 𝑥 re-

specte a un origen 𝑜 de vectors 𝑒𝐴 (o {𝑒1,𝑒2,𝑒3}). Pot veure’s doncs que les

coordenades a la configuració material venen donades per lletres majúscules i a

la configuració espacial per lletres minúscules. Aix́ı mateix, ambdues posicions

venen relacionades pel mapeig 𝜒, tal que:

𝑥 =𝜒(𝑋, 𝑡) (2.2a)

𝑋 =𝜒−1(𝑥, 𝑡) (2.2b)

essent 𝜒−1 el mapeig invers per passar de la posició actual 𝑥 a la inicial 𝑋.

El canvi de posició ve donat pel desplaçament 𝑈 que es representa en ambdues
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2.3. MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS

configuracions com:

𝑈(𝑋, 𝑡) =𝑥(𝑋, 𝑡) −𝑋 (2.3a)

𝑢(𝑥, 𝑡) =𝑥 −𝑋(𝑥, 𝑡) (2.3b)

ambdós desplaçaments son iguals, tal que 𝑈(𝑋, 𝑡) = 𝑢(𝑥, 𝑡).

Durant la deformació les part́ıcules es mouen durant un peŕıode de temps

una distancia; aquesta relació ve donada per la velocitat 𝑉 (𝑋, 𝑡) i el canvi de

velocitat s’expressa mitjançant l’acceleració 𝐴(𝑋, 𝑡). Ambdues magnituds es

defineixen en base al moviment, com:

𝑉 (𝑋, 𝑡) =
𝜕𝜒(𝑋, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑉 (︀𝜒−1(𝑥, 𝑡), 𝑡⌋︀ = 𝑣(𝑥, 𝑡) (2.4a)

𝐴(𝑋, 𝑡) =
𝜕2𝜒(𝑋, 𝑡)

𝜕𝑡2
=𝐴(︀𝜒−1(𝑥, 𝑡), 𝑡⌋︀ = a(𝑥, 𝑡) (2.4b)

essent 𝑣(𝑥, 𝑡) i a(𝑥, 𝑡) la velocitat i acceleració a la configuració espacial.

2.3.2 Deformació i tensió

Per conèixer i descriure el comportament mecànic de les venes pont cerebrals, és

necessari el càlcul de les tensions i les deformacions que pateix al llarg del assaig

mecànic. En assaigs de tracció uniaxial, la mostra és sol·licitada en una direcció

(normalment la direcció longitudinal) i, en aquests casos es habitual calcular la

tensió deguda a la força aplicada en la direcció longitudinal 𝑥 i la deformació

associada en aquesta direcció. No obstant, la realitat és més complexa, donat

que un material segons la sol·licitació aplicada i les condicions de contorn i assaig,

experimenta tensions i deformacions en diferents direccions. Les components de

tensió i de deformació en totes les direccions constitueixen els tensors de tensió

i deformació respectivament. Seguidament s’exposen els tensors de deformació i

tensió més utilitzats en el desenvolupament de models constitutius.
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Tensors de deformació

El pas o aplicació de la configuració inicial a la deformada ve donada per l’important

tensor gradient de deformacions F, que correspon a la matriu Jacobiana de la

aplicació o mapeig F = D𝜒 i es defineix com:

F(𝑋, 𝑡) =
𝜕𝜒(𝑋, 𝑡)

𝜕𝑋
=

𝜕𝑥

𝜕𝑋
=

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜕𝑥1

𝜕𝑋1

𝜕𝑥1

𝜕𝑋2

𝜕𝑥1

𝜕𝑋3

𝜕𝑥2

𝜕𝑋1

𝜕𝑥2

𝜕𝑋2

𝜕𝑥2

𝜕𝑋3

𝜕𝑥3

𝜕𝑋1

𝜕𝑥3

𝜕𝑋2

𝜕𝑥3

𝜕𝑋3

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

(2.5)

El tensor F es invertible (per tant el seu determinant es nul detF ≠ 0) tal que:

F−1
(𝑥, 𝑡) =

𝜕𝜑−1(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
=
𝜕𝑋

𝜕𝑥
(2.6)

Aix́ı mateix, es pot definir el tensor transposat FT com:

FT =

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜕𝑥1

𝜕𝑋1

𝜕𝑥2

𝜕𝑋1

𝜕𝑥3

𝜕𝑋1

𝜕𝑥1

𝜕𝑋2

𝜕𝑥2

𝜕𝑋2

𝜕𝑥3

𝜕𝑋2

𝜕𝑥1

𝜕𝑋3

𝜕𝑥2

𝜕𝑋3

𝜕𝑥3

𝜕𝑋3

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

(2.7)

A partir del tensor gradient de deformacions F i combinacions del mateix

entre si i amb altres tensors, es defineixen els diferents tensors de deformació.

El primer d’ells és el tensor de deformacions dret de Cauchy-Green (o tensor de

Green) C, que pren la forma de:

C = FTF (2.8)

definit a la configuració material o inicial, el qual és simètric (C =CT). A partir

d’aquest tensor s’obtenen el tensor de deformacions de Piola B:

B =C−1 = F−1F−T (2.9)
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i el tensor de deformacions de Green-Lagrange E:

E =
1

2
(FTF − I) =

1

2
(C − I) (2.10)

essent I la matriu identitat; una matriu formada per 1 a la seva diagonal i 0

a la resta de components. El tensor E és aix́ı mateix simètric i proporciona la

mesura de la deformació entre dos punts o part́ıcules 𝑃 i 𝑄 un cop s’ha aplicat el

moviment o mapeig 𝜒 (és a dir, ens dona informació de com ha variat la distancia

entre aquestes part́ıcules).

Els tres tensors de deformació esmentats venen referits o donats en la base

inicial o material, és a dir, estan mesurats des del punt de vista de la base original.

No obstant, també existeixen tensors de deformació referits a la base espacial o

des d’un punt de vista després de la deformació. El primer d’aquests és el tensor

de deformacions de Cauchy-Green o de Finger b:

b = FFT (2.11)

simètric (b = bT) i definit positiu. El segon d’ells és el tensor de deformacions de

Euler-Almansi e:

e =
1

2
(I −F−TF−1) (2.12)

també simètric i que proporciona la deformació entre dues part́ıcules des del punt

de vista de la configuració deformada.

Com es veurà posteriorment, en el present estudi es farà servir el tensor de

deformacions de Green-Lagrange E donat que les mesures experimentals de de-

formació s’han près en la configuració material.

Tensors de tensió

Qualsevol material sotmès a una força experimenta una deformació fins a la rup-

tura. Aquest punt de ruptura en un assaig mecànic ve caracteritzat per la força

màxima que ha suportat la mostra i el respectiu allargament experimentat. No

obstant, la força màxima no és sols caracteŕıstica del material en qüestió, si no

també de les dimensions de la mostra. Aix́ı, per exemple al assajar dues mostres

prismàtiques del mateix material i longitud però de diferents seccions, el prisma
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amb la secció més gran serà capaç d’assolir una força més gran abans de la rup-

tura que el prisma amb la secció més petita. No obstant, si es calcula la tensió,

aquesta serà la mateixa per als dos materials. Aquest tret es deu a que la tensió

és únicament caracteŕıstica del tipus de material, mentre que la força depèn tant

del material com de les caracteŕıstiques geomètriques de la mostra.

En el cas d’un assaig simple de tracció, la força s’aplica en una sola direcció i

és resistida per la secció transversal o perpendicular a dita força. La tensió en

aquesta direcció ve donada pel càlcul:

𝑆𝑡 =
𝐹𝑡

𝐴0

(2.13)

on 𝐹 és la força real i 𝐴0 la secció transversal de la mostra. Aquesta tensió

és coneguda en l’àmbit de la enginyeria com tensió enginyeril. No obstant, en

mostres que presenten grans deformacions com és el cas de les venes pont que,

com es veurà, assoleixen fins i tot un 50% de deformació, la secció transversal

canvia, reduint-se a mesura que s’incrementa la sol·licitació. Aquest fet dona

lloca a una altra magnitud de tensió, coneguda com tensió real:

𝜎𝑡 =
𝐹𝑡

𝐴
(2.14)

on 𝐴 és la secció real o instantània en un instant donat on s’aplica una força 𝐹 .

No obstant, com s’ha esmentat anteriorment, en una sol·licitació general la mostra

experimenta tensions en diferents direccions, no sols la transversal. El conjunt de

tensions en les diferents direccions constitueix el tensor de tensions:

S =

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝑆𝑥𝑥 𝑆𝑥𝑦 𝑆𝑥𝑧

𝑆𝑦𝑥 𝑆𝑦𝑦 𝑆𝑦𝑧

𝑆𝑧𝑥 𝑆𝑧𝑦 𝑆𝑧𝑧

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

(2.15)

aquest tensor és conegut com el tensor de tensions de Piola-Kirchhoff S. El tensor

S és invertible, ve donat en coordenades materials i a més es relaciona amb el

tensor de tensions de Cauchy σ:

σ =𝐽−1FSFT (2.16a)

S =𝐽F−1σF−T (2.16b)
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essent 𝐽 el determinant Jacobià 𝐽 = det(F) del tensor gradient de deformacions.

El tensor de tensions de Cauchy es troba referit a coordenades materials i també

és invertible i simètric. Tant el tensor de tensions de Cauchy com el de Pola-

Kirchhoff també tenen relació amb el primer tensor de tensions de Piola-Kirchhoff

P, donat en les dues configuracions al mateix temps:

P =𝐽σF−T (2.17a)

P =FS (2.17b)

Tal i com s’exposarà en el proper caṕıtol, en aquest estudi s’utilitzarà el tensor

de tensions de Piola-Kirchhoff S donat que està referit a la configuració material

i, a més, facilita el desenvolupament de models.

2.4 Introducció a la viscoelasticitat

Un material viscoelàstic és un material per al qual existeix una relació funcional

entre tensió mitja, deformació les derivades d’ambdues magnituds. Donat que

els assaigs desenvolupats en aquest estudi son uniaxials, es presenta el cas més

general per a un material viscoelàstic lineal, d’acord a Freudenthal & Geiringer

(1958):18

𝜎 +𝐴1

𝜕𝜎

𝜕𝑡
+ ⋅ ⋅ ⋅ +𝐴𝑛1

𝜕𝑛1𝜎

𝜕𝑡𝑛1
= 𝜀 +𝐵1

𝜕𝜀

𝜕𝑡
+ ⋅ ⋅ ⋅ +𝐵𝑛2

𝜕𝑛2𝜎

𝜕𝑡𝑛2
(2.18)

Essent 𝑛2 ≥ 𝑛1 es pot definir 𝑁 ∶= 𝑛2−𝑛1 i reescriure la expressió anterior utilitzant

la transformada de Laplace:

𝜎(𝑡) = 𝐸𝜀(𝑡) + 𝛼1

𝜕𝜀

𝜕𝑡
+ ⋅ ⋅ ⋅ + 𝛼𝑁

𝜕𝑁𝜀

𝜕𝑡𝑁
+ ∫

𝑡

0
𝑏(𝑡 − 𝜏)𝜀(𝜏)d𝜏 (2.19)

on 𝑁 serà el grau escollit segons la forma de les dades experimentals.

Els models mecańıstics o models de motlles i esmortëıdors han estat àmpliament

utilitzats en l’àmbit de l’enginyeria per descriure el comportament viscoelàstic lin-

eal d’un material. En aquests models, les motlles son elements que representen

el comportament purament elàstic i no dissipatiu i els esmortëıdors elements vis-

cosos que descriuen el comportament dissipatiu (essent doncs responsables de la

19
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histèresi observada en materials viscoelàstics lineals). Aquest tipus de models son

útils en casos unidimensionals com els assaigs uniaxials, encara que en els tridi-

mensionals mostren ser més limitats i sols son vàlids per materials viscoelàstics

lineals. Els models mecańıstics tenen cadascun d’ells distribucions concretes dels

elements, encara que aquesta distribució no representa res f́ısic dins del material,

si no una combinació concreta que representa el comportament material.

A partir de la combinació en qüestió dels motlles i esmortëıdors, es calculen les

dues funcions bàsiques d’un material viscoelàstic; la funció de relaxació i la funció

de lliscament o (creep). D’una banda, la relaxació és l’efecte observat en un ma-

terial viscoelàstic quan ha estat sol·licitat a una velocitat de deformació constant

però la tensió resultant d’aquesta aplicació de deformació no és constant, si no que

decau, experimentant una relaxació o disminució de la tensió. D’altra banda, el

creep és l’efecte resultant d’aplicar una tensió constant, on s’observa que la defor-

mació s’incrementa primer ràpidament i després d’una forma més lenta. Ambdós

comportaments es representen a la Figura 2.3.

La funció de relaxació 𝐹 (⋅) es representa mitjançant una equació integral de

Volterra que relaciona tensió i deformació:

𝜎(𝑡) = 𝐸𝑒𝜀(𝑡) + ∫
𝑡

0
𝐹 (𝑡 − 𝜏)�̇�(𝜏)d𝜏 (2.20)

on 𝐸𝑒 és el mòdul de Young uniaxial de la part elàstica del comportament. La

integral representa el efecte viscoelàstic lineal associat a la velocitat en la que

s’aplica la càrrega, tal que si la velocitat es molt lenta, �̇�(𝜏) ≈ 0 i la integral es

propera a zero, essent l’efecte viscoelàstic pràcticament nul.

D’altra banda la funció de lliscament o creep𝐾(⋅) sorgeix a partir de l’anterior:

𝜀(𝑡) =
𝜎(𝑡)

𝐸𝑒

+ ∫

𝑡

0
𝐾(𝑡 − 𝜏)�̇�(𝜏)d𝜏 (2.21)

2.4.1 Models viscoelàstics clàssics

Els models més coneguts dintre d’aquest camp de models son el model de Maxwell

on els elements es troben en sèrie, i el model de Kelvin-Voigt on els elements

es situen en paral·lel. A partir d’aquests dos models simples es construeixen els

coneguts model viscoelàstic estàndard, el model de Burgers i el model de Wiechert,
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Figura 2.3. Esquema de la variació de la tensió i la deformació amb el temps, on es mostra
l’input (I) i la resposta del material (R) per a diferents sol·licitacions: (a) Creep, (b) relaxació,
(c) velocitat d’aplicació de tensió constant i (d) velocitat de deformació constant.82

tots ells combinacions heuŕıstiques dels models de Maxwell i Kelvin-Voigt. Tots

ells consideren que la deformació d’un material viscoelàstic es divideix en una

part elàstica i una part viscosa, on la primera ve definida per la coneguda llei de

Hooke general (𝜎 = 𝐸𝜀 en el cas uniaxial) i la segona per les derivades de la tensió

o deformació (per exemple 𝜎 = 𝜂(d𝜀⇑d𝑡, conegut com terme de Newton).

El model de Maxwell ve donat per una combinació d’un motlle i un es-

mortëıdor col·locats en sèrie (Figura 2.4), corresponent a un cas particular de

la relació constitutiva de la equació (2.18) on 𝑛1 = 𝑛2 = 1. El comportament

és la suma de la contribució del motlle (elàstica) més la del esmortëıdor (vis-

cosa) que representa un model de memòria llarga, donat que l’ esmortëıdor actua
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Figura 2.4. Esquema del motlle i esmortëıdor en sèrie per al model viscoelàstic lineal uniaxial
de Maxwell.

cont́ınuament. Donada la distribució dels elements, la deformació és 𝜀 = 𝜀1 + 𝜀2
i la tensió 𝜎 = 𝜎1 = 𝜎2. Prenent la derivada d’aquesta relació de deformacions

i substituint les derivades de la llei de Hooke 𝜀1 = 𝜎⇑𝐸𝑒 i el terme de Newton

d𝜀2⇑d𝑡 = 𝜎⇑𝜂, queda:

�̇� = 𝜀1 + 𝜀2 →
𝜕𝜀

𝜕𝑡
=
𝜎

𝜂
+

1

𝐸𝑒

𝜕𝜎

𝜕𝑡
(2.22)

i si s’utilitza a la transformada de Lagrange d’aquesta expressió, coneguda la

historia de deformació 𝜀(𝜏) i assumint 𝜀(0) = 𝜎(0) = 0, la relació entre tensió i

deformació és:

𝜎(𝑡) = 𝐸𝑒𝜀(𝑡) −
𝐸2

𝑒

𝜂 ∫
𝑡

0
𝑒−

𝐸𝑒
𝜂
(𝑡−𝜏)𝜀(𝜏)d𝜏 (2.23)

La funció de relaxació és:

𝜎(𝑡) = 𝐸𝑒𝜀(𝑡) + ∫
𝑡

0
𝐸𝑒𝑒

−𝐸𝑒
𝜂
(𝑡−𝜏)�̇�(𝜏)d𝜏 → 𝐹 (𝑡 − 𝜏) = 𝐸𝑒𝑒

−𝐸𝑒
𝜂
(𝑡−𝜏) (2.24)

i la de lliscament o creep:

𝜀(𝑡) =
𝜎(𝑡)

𝐸𝑒

+ ∫

𝑡

0

𝑡 − 𝜏

𝜂
�̇�(𝜏)d𝜏 → 𝐾(𝑡 − 𝜏) =

𝑡 − 𝜏

𝜂
(2.25)

El model de Kelvin-Voigt consisteix en una combinació en paral·lel d’un motlle

i un esmortëıdor (Figura 2.5), que correspon a un cas particular de la relació

constitutiva de la equació (2.18) on 𝑛1 = 0𝑖𝑛2 = 1. Es tracta d’un model de

memòria curta, on la configuració en paral·lel estableix que 𝜀 = 𝜀1 = 𝜀2 i la tensió és

la suma dels components 𝜎 = 𝜎1+𝜎2. Aı̈llant de la llei de Hooke d𝜎1⇑d𝑡 = 𝐸𝑒d𝜀⇑d𝑡
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Figura 2.5. Esquema del motlle i esmortëıdor en paral·lel per al model viscoelàstic lineal
uniaxial de Kelvin-Voigt.

i de la llei de Newton d𝜎2⇑d𝑡:

�̇� = 𝜎1 + 𝜎2 →
𝜎

𝜂
=
𝐸𝑒

𝜂
𝜀 +

𝜕𝜀

𝜕𝑡
(2.26)

Amb les mateixes condicions que el model anterior, la relació entre tensió i de-

formació és:

𝜀(𝑡) =
1

𝜂∫
𝑡

0
𝑒−

𝐸𝑒
𝜂
(𝑡−𝜏)𝜎(𝜏)d𝜏 (2.27)

La funció de relaxació és:

𝜎(𝑡) = 𝐸𝑒𝜀(𝑡) + ∫
𝑡

0
𝜂𝛿(𝑡 − 𝜏)�̇�(𝜏)d𝜏 → 𝐹 (𝑡 − 𝜏) = 𝜂𝛿(𝑡 − 𝜏) (2.28)

essent 𝛿(𝑡− 𝜏) la delta de Dirac relacionada amb la curta memòria del model. La

funció de lliscament o creep és:

𝜀(𝑡) =
𝜎(𝑡)

𝐸𝑒

+ ∫

𝑡

0

𝑒−
𝐸𝑒
𝜂
(𝑡−𝜏)

𝐸𝑒

�̇�(𝜏)d𝜏 → 𝐾(𝑡 − 𝜏) =
𝑒−

𝐸𝑒
𝜂
(𝑡−𝜏)

𝐸𝑒

(2.29)

La diferència entre ambdós models viscoelàstics es representa a la figura 2.6

Donada la simplicitat d’aquests dos models bàsics, com s’ha esmentat anteri-

orment sorgeixen models resultat de combinar els models simples de Maxwell i

Kelvin-Voigt. Aquests nous models combinen per tant els efectes de llarga i curta

memòria, més propis dels materials viscoelàstics.

Per exemple, el model viscoelàstic estàndard presenta la configuració de la figura

2.7. En aquest model 𝑛1 = 𝑛2 = 1 i la equació de relació entre tensió i deformació
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Figura 2.6. Esquema del comportament dels models de Maxwell i Kelvin-Voigt en (a) tensió
constant i (b) deformació constant.

Figura 2.7. Esquema del model viscoelàstic estàndard lineal uniaxial.

és:
𝐸2

𝜂
+
𝜕𝜎

𝜕𝑡
=
𝐸1𝐸2

𝜂
𝜀 + (𝐸1 +𝐸2)

𝜕𝜀

𝜕𝑡
(2.30)

Assumint de nou 𝜀(0) = 𝜎(0) = 0, la història de la deformació és:

𝜎(𝑡) = (𝐸1 +𝐸2)𝜀(𝑡) −
𝐸2

2

𝜂 ∫
𝑡

0
𝑒−

𝐸2
𝜂
(𝑡−𝜏)𝜀(𝜏)d𝜏 (2.31)

Finalment, la funció relaxació ve donada per:

𝜎(𝑡) = (𝐸1+𝐸2)𝜀(𝑡)+∫
𝑡

0
𝐸2𝑒

−𝐸2
𝜂
(𝑡−𝜏)�̇�(𝜏)d𝜏 → 𝐹 (𝑡−𝜏) = 𝐸2𝑒

−𝐸2
𝜂
(𝑡−𝜏) (2.32)

Un altre model conegut es el model de Burgers, amb la configuració de la
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figura 2.8.

Figura 2.8. Esquema del model viscoelàstic de Burgers uniaxial.

En aquest cas 𝑛1 = 𝑛2 = 2 i la equació de tensió i deformació és:

𝜎 +
⎛

⎝

𝜂1

𝐸1

+
𝜂2

𝐸2

⎞

⎠

𝜕𝜎

𝜕𝑡
+
⎛

⎝

𝜂1

𝐸1

𝜂2

𝐸2

⎞

⎠

𝜕2𝜎

𝜕𝑡2
= (𝜂1 + 𝜂2)

𝜕𝜀

𝜕𝑡
+ 𝜂1𝜂2

⎛

⎝

1

𝐸1

+
1

𝐸2

⎞

⎠

𝜕2𝜀

𝜕𝑡2
(2.33)

i en forma d’integral:

𝜎(𝑡) = (𝐸1 +𝐸2)𝜀(𝑡) + ∫
𝑡

0

⎛

⎝

𝐸1

𝜂1
𝑒
−𝐸1

𝜂1
(𝑡−𝜏)

+
𝐸2

𝜂2
𝑒
−𝐸2

𝜂2
(𝑡−𝜏)⎞

⎠
𝜀(𝜏)d𝜏 (2.34)

La funció de relaxació ve donada per:

𝜎(𝑡) = (𝐸1 +𝐸2)𝜀(𝑡) + ∫
𝑡

0
(𝐸1𝑒

−𝐸1
𝜂1
(𝑡−𝜏)

+𝐸2𝑒
−𝐸2

𝜂2
(𝑡−𝜏)

) �̇�(𝜏)d𝜏

→ 𝐹 (𝑡 − 𝜏) = 𝐸1𝑒
−𝐸1

𝜂1
(𝑡−𝜏)

+𝐸2𝑒
−𝐸2

𝜂2
(𝑡−𝜏)

(2.35)

i la funció lliscament:

𝜀(𝑡) =
𝜎(𝑡)

𝐸1 +𝐸2

+ ∫

𝑡

0
𝐶1(𝑡 − 𝜏) +

𝐶2

𝜏1
𝑒
− 𝑡−𝜏

𝜏1 �̇�(𝜏)d𝜏

→ 𝐾(𝑡 − 𝜏) = 𝐶1(𝑡 − 𝜏) +
𝐶2

𝜏1
𝑒
− 𝑡−𝜏

𝜏1

(2.36)

on 𝐶1 = 1⇑(𝜂1+𝜂2), 𝐶2 = (𝜂1𝐸2−𝜂2𝐸1)⇑(︀(𝜂1+𝜂2)(𝐸1+𝐸2)⌋︀ i el temps caracteŕıstic

𝜏1 = (𝜂−11 + 𝜂−12 )⇑(𝐸−1
1 +𝐸−1

2 ).
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2.4.2 Models viscoelàstics quasi-lineals

Un altre procediment estàndard per construir models viscoelàstics, a més dels

models clàssics basats en molls i amortidors, el constitueix la famı́lia de models

viscoelàstics quasi-lineals. Donat un model elàstic raonable per al comportament

d’un material a baixa velocitat de deformació es pot construir un model més

general que pugui modelitzar de manera raonable el comportament del mateix

material viscoelàstic a velocitats de deformació moderada. Això es fa a costa

d’introduir alguns paràmetres en el model i termes addicionals. A velocitats molt

baixes aquests termes addicionals seran menyspreables i es reduiran al compor-

tament elàstic del qual es parteix, però per a velocitats de deformació moderades

el model podrà capturar part del comportament que no és estrictament elàstic.

Aquest procediment proposat per Fung (1972) ha esdevingut molt popular degut

a la facilitat amb que es pot implementar.20,69 El model resultat pot modelitzar el

comportament elàstic d’un material a partir de la resposta elàstica determinada

d’assaigs quasi-estàtics, en base a les conegudes com series de Prony. Una sèrie

de Prony ve donada per:

𝐺(𝑡) = 1 +
𝑁

∑
𝑘=1

𝛼𝑘𝑒
−𝑡⇑𝜏𝑘 (2.37)

on els pesos 𝛼𝑘 i els temps de relaxació 𝜏𝑘 són paràmetres constitutius experimen-

tals que han de deduir-se dels experiments, aix́ı que com el número 𝑁 de parells

de pesos i temps de relaxació adequats per a descriure el comportament material.

A partir de la sèrie de Prony s’expressa el model viscoelàstic quasi-lineal separable,

de la forma:

S = ∫

𝑡

−∞
𝐺(𝑡 − 𝜏)

𝜕S(𝑒)

𝜕E
Ė(𝜏) d𝜏 (2.38)

La funció S(𝑒)(E) representa el comportament elàstic [no lineal] de les venes pont,

és a dir, la seva resposta quan són assajades a molt baixa velocitat de deformació.

Com es veurà més endavant, l’allargament de les venes pont és propera al 50%,

i per tant es tractaria d’un problema de grans deformacions, per la qual cosa

s’empra el tensor de Green-Lagrange E i el segon tensor de Piola-Kirchhoff S.
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2.5 Models constitutius particularitzats per a càrrega

uniaxial

En aquesta secció descrivim alguns models elàstics i viscoelàstics. Les variants

viscoelàstiques sempre estan constrüıdes com a variants viscoelàstiques quasi-

lineals del model elàstic associat. Això significa que donat un model constitutiu

elàstic, lineal o no lineal, és possible construir una variant viscoelàstica quasi-

lineal mitjançant un procediment estàndard. Això permet construir un model

amb paràmetres addicionals, la qual cosa presumiblement en molts casos permet

modelitzar adequadament els efectes viscoelàstics que pugui presentar un mate-

rial.

En tota aquesta secció i posteriorment, les components 𝐸𝑖𝑗 es refereixen a les

components del tensor de Green-Lagrange E que és aplicable al règim de grans

deformacions. D’altra banda, el seu tensor energèticament conjugat el segon ten-

sor de tensions de Piola-Kirchhoff S té components designades com 𝑆𝑖𝑗.

Per una situació en que s’hagin obtingut els tensors de tensió i de deformació

particularitzats a una sol·licitació uniaxial en la direcció longitudinal de la vena

pont, en aquesta secció es detallen els càlculs per a poder trobar les prediccions

de models viscoelàstics espećıfics a aquest tipus d’assaig.

Es parteix del model viscoelàstic quasi-lineal separable, expressat a la equació

(2.38):

S = ∫

𝑡

−∞
𝐺(𝑡 − 𝜏)

𝜕S(𝑒)

𝜕E
Ė(𝜏) d𝜏

En el cas de tracció uniaxial, la velocitat de deformació Ė ve donat per la derivada

del tensor de deformacions (4.4):

Ė =

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜆𝑡�̇�𝑡 0 0

0 −
⎛

⎝
𝜈𝜆𝑡 +

𝜈′

2
(𝜆2

𝑡 − 1)
⎞

⎠
�̇�𝑡 0

0 0 −
⎛

⎝
𝜈𝜆𝑡 +

𝜈′

2
(𝜆2

𝑡 − 1)
⎞

⎠
�̇�𝑡

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

(2.39)

on �̇�𝑡 és una funció simple de la velocitat de desplaçament de la màquina que de-

pendrà del tipus d’assaig. Desenvolupant l’equació (2.38) per a un cas d’estirament
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uniaxial, es té que les tres components diagonals venen donades per:

𝑆𝑥𝑥 = ∫

𝑡

−∞
𝐺(𝑡 − 𝜏)

⎨
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜕𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥

𝜕𝐸𝑥𝑥

�̇�𝑥𝑥 +
𝜕𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥

𝜕𝐸𝑦𝑦

�̇�𝑦𝑦 +
𝜕𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥

𝜕𝐸𝑧𝑧

�̇�𝑧𝑧

⎬
⎠
⎠
⎠
⎮
d𝜏

𝑆𝑦𝑦 = ∫

𝑡

−∞
𝐺(𝑡 − 𝜏)

⎨
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜕𝑆
(𝑒)
𝑦𝑦

𝜕𝐸𝑥𝑥

�̇�𝑥𝑥 +
𝜕𝑆
(𝑒)
𝑦𝑦

𝜕𝐸𝑦𝑦

�̇�𝑦𝑦 +
𝜕𝑆
(𝑒)
𝑦𝑦

𝜕𝐸𝑧𝑧

�̇�𝑧𝑧

⎬
⎠
⎠
⎠
⎮
d𝜏

𝑆𝑧𝑧 = ∫

𝑡

−∞
𝐺(𝑡 − 𝜏)

⎨
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜕𝑆
(𝑒)
𝑧𝑧

𝜕𝐸𝑥𝑥

�̇�𝑥𝑥 +
𝜕𝑆
(𝑒)
𝑧𝑧

𝜕𝐸𝑦𝑦

�̇�𝑦𝑦 +
𝜕𝑆
(𝑒)
𝑧𝑧

𝜕𝐸𝑧𝑧

�̇�𝑧𝑧

⎬
⎠
⎠
⎠
⎮
d𝜏

(2.40)

Utilitzant la definició expĺıcita de la sèrie de Prony (2.37) 𝐺(𝑡) = 1+∑
𝑁
𝑘=1𝛼𝑘𝑒−𝑡⇑𝜏𝑘 ,

la tensió en una part elàstica i una viscoelàstica 𝑆𝑖𝑗 = 𝑆
(𝑒)
𝑖𝑗 + 𝑆

(𝑣)
𝑖𝑗 , on la primera

serà sols la suma de derivades de la equació anterior (2.40) i la viscoelàstica:

𝑆
(𝑣)
𝑖𝑗 =

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘 ∫
𝑡

−∞
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜕𝑆
(𝑒)
𝑖𝑗

𝜕𝐸𝑥𝑥

�̇�𝑥𝑥 +
𝜕𝑆
(𝑒)
𝑖𝑗

𝜕𝐸𝑦𝑦

�̇�𝑦𝑦 +
𝜕𝑆
(𝑒)
𝑖𝑗

𝜕𝐸𝑧𝑧

�̇�𝑧𝑧

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

d𝜏 (2.41)

Amb aquesta descomposició, es procedeix a particularitzar les equacions obtin-

gudes per a tres models espećıfics coneguts: el model elàstic lineal, el model

elàstic exponencial simplificat i el model elàstic de Fung.

2.5.1 Model lineal

Qualsevol material elàstic isòtrop que pateix molt petites deformacions es pot

modelitzar mitjançant les equacions de la elasticitat clàssica:

S(𝑒) =
𝐸0

1 + 𝜈
(E +

𝜈 tr(E)

1 − 2𝜈
I) (2.42)

essent 𝐸0 el mòdul de Young i 𝜈 el coeficient de Poisson. Aquesta expressió és

equivalent a definir una funció energia de deformació (SEDF) donada per:

Ψ(E) =
𝐸0

2(1 + 𝜈)

⎛

⎝
tr(E2) +

𝜈 tr(E)2

1 − 2𝜈

⎞

⎠
=

𝐸0

2(1 + 𝜈)

⎛

⎝

1 − 𝜈

1 − 2𝜈
𝐼21 − 2𝐼2

⎞

⎠
(2.43)

que al derivar-la respecte al tensor de deformacions permet tornar a la expressió

anterior, on tr(E) = 𝐼1 i tr(E2) = −2𝐼2 + 𝐼21 . Desenvolupant expĺıcitament les
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equacions per a cada component de tensió:

𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥 =

𝐸0

1 + 𝜈

⎛

⎝
𝐸𝑥𝑥 +

𝜈

1 − 2𝜈
(𝐸𝑥𝑥 +𝐸𝑦𝑦 +𝐸𝑧𝑧)

⎞

⎠

𝑆
(𝑒)
𝑦𝑦 =

𝐸0

1 + 𝜈

⎛

⎝
𝐸𝑦𝑦 +

𝜈

1 − 2𝜈
(𝐸𝑥𝑥 +𝐸𝑦𝑦 +𝐸𝑧𝑧)

⎞

⎠

𝑆
(𝑒)
𝑧𝑧 =

𝐸0

1 + 𝜈

⎛

⎝
𝐸𝑧𝑧 +

𝜈

1 − 2𝜈
(𝐸𝑥𝑥 +𝐸𝑦𝑦 +𝐸𝑧𝑧)

⎞

⎠

(2.44)

obtenint aix́ı les components elàstiques de la tensió. Per determinar la part

viscoelàstica cal computar la combinació de derivades que apareix a la component

𝑆𝑥𝑥 de la expressió (2.40):

𝜕𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥

𝜕𝐸𝑥𝑥

�̇�𝑥𝑥 +
𝜕𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥

𝜕𝐸𝑦𝑦

�̇�𝑦𝑦 +
𝜕𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥

𝜕𝐸𝑧𝑧

�̇�𝑧𝑧 = 𝐸0

(1 − 𝜈)�̇�𝑥𝑥 + 𝜈(�̇�𝑦𝑦 + �̇�𝑧𝑧)

(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)
(2.45)

que s’introdueix a la equació (2.41) per conèixer la contribució viscoelàstica, que

vindrà donada de forma general per:

𝑆
(𝑣)
𝑥𝑥 =

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘 ∫
𝑡

−∞
𝐸0 ⌊︀

(1 − 𝜈)�̇�𝑥𝑥 + 𝜈(�̇�𝑦𝑦 + �̇�𝑧𝑧)

(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)
}︀ 𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘 d𝜏 (2.46)

i en particular, per un cas de tracció uniaxial on �̇�𝑦𝑦 = �̇�𝑧𝑧 = −𝜈�̇�𝑥𝑥, es redueix a:

𝑆
(𝑣)
𝑥𝑥 = 𝐸0

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘 ∫
𝑡

−∞
�̇�𝑥𝑥𝑒

−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘 d𝜏 (2.47)

2.5.2 Model de Fung

El model hiper-elàstic de Fung és un model hiper-elàstic amb SEDF de la forma:19

Ψ(E) =
𝑐

2
(𝑒𝑄(E) − 1) (2.48)
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CAPÍTOL 2. ANTECEDENTS I FONAMENTS TEÒRICS

on la funció 𝑄(E) és una funció polinòmica quadràtica de les components de la

deformació, que per un cas de tracció simple es redueix a:

𝑄 = 𝑏1𝐸
2
𝑥𝑥 + 𝑏2𝐸

2
𝜃𝜃 + 𝑏3𝐸𝑥𝑥𝐸𝜃𝜃 (2.49)

Les components de la tensió diferents i no nul·les son:

𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥 =

𝜕Ψ

𝜕𝐸𝑥𝑥

= 𝑐
⎛

⎝
𝑏1𝐸𝑥𝑥 +

𝑏3

2
𝐸𝜃𝜃

⎞

⎠
𝑒𝑄

𝑆
(𝑒)
𝜃𝜃 =

𝜕Ψ

𝜕𝐸𝜃𝜃

= 𝑐
⎛

⎝
𝑏2𝐸𝜃𝜃 +

𝑏3

2
𝐸𝑥𝑥

⎞

⎠
𝑒𝑄

(2.50)

Les derivades per a la tensió axial 𝑆𝑥𝑥 son:

𝜕𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥

𝜕𝐸𝑥𝑥

= 𝑐

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝑏1 +
(2𝑏1𝐸𝑥𝑥 + 𝑏3𝐸𝜃𝜃)

2

2

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

𝑒𝑄

𝜕𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥

𝜕𝐸𝜃𝜃

= 𝑐

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝑏3 + 2𝑏1𝑏3𝐸2
𝑥𝑥 + (4𝑏1𝑏2 + 𝑏23)𝐸𝜃𝜃𝐸𝑥𝑥 + 2𝑏2𝑏3𝐸2

𝜃𝜃

2

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

𝑒𝑄

(2.51)

i la part viscoelàstica serà, per tant:

𝑆
(𝑣)
𝑥𝑥 =

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘 ∫
𝑡

−∞
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘 (𝑐 ]︀𝑏1 +

(2𝑏1𝐸𝑥𝑥 + 𝑏3𝐸𝜃𝜃)
2

2
{︀ �̇�𝑥𝑥 + . . .

⋅ ⋅ ⋅ +
𝑐

2
⌊︀𝑏3 +

2𝑏1𝑏3𝐸2
𝑥𝑥 + (4𝑏1𝑏2 + 𝑏23)𝐸𝜃𝜃𝐸𝑥𝑥 + 2𝑏2𝑏3𝐸2

𝜃𝜃

2
}︀ �̇�𝜃𝜃) 𝑒𝑄 d𝜏

(2.52)

2.5.3 Model exponencial simplificat

Si es recupera el model de Fung de paràmetres 𝑐, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, i aquest es particularitza

per a una situació de tracció uniaxial com és el cas que ens ocupa, s’arriba a un

model més simplificat que a la literatura és conegut com el model exponencial

simplificat.

Partint la equació (2.50) es dedueix que per a tracció elàstica, on es compleix que

𝐸𝑥𝑥 = (𝜆2
𝑡 −1)⇑2 i 𝐸𝜃𝜃 = −𝜈(𝜆2−1)⇑2 = −𝜈𝐸𝑥𝑥, les tensions i les deformacions estan
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relacionades com:

𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥 = 𝑐

⎛

⎝
𝑏1 − 𝜈

𝑏3

2

⎞

⎠
𝐸𝑥𝑥𝑒𝑄

𝑆
(𝑒)
𝜃𝜃 = 𝑐

⎛

⎝
−𝜈𝑏2 +

𝑏3

2

⎞

⎠
𝐸𝑥𝑥𝑒𝑄

𝑆
(𝑒)
𝑟𝑟 = 𝑆𝑟𝑟 = 0

(2.53)

pot veure’s que, de la segona equació, essent la tensió 𝑆𝜃𝜃 = 0 en un cas de tracció

uniaxial, es dedueix:

𝑆
(𝑒)
𝜃𝜃 = 𝑐

⎛

⎝
−𝜈𝑏2 +

𝑏3

2

⎞

⎠
𝐸𝑥𝑥𝑒

𝑄 = 0 → −𝜈𝑏2 +
𝑏3

2
= 0 → 𝜈 =

𝑏3

2𝑏2

donat que ni la constant 𝑐 ni la deformació 𝐸𝑥𝑥 son nul·les. Aquesta relació mostra

que el efecte Poisson és constant i expressable fàcilment en funció de les constants

del model. D’altra banda, simplificant la funció 𝑄 de la expressió (2.49):

𝑄 = (𝑏1 + 𝜈2𝑏2 − 𝜈𝑏3)𝐸𝑥𝑥 =
⎛

⎝
𝑏1 −

𝜈𝑏3

2

⎞

⎠
𝐸𝑥𝑥 → 𝑄 = 𝑏0𝐸

2
𝑥𝑥 (2.54)

on s’ha redefinint el terme constant 𝑏0 = 𝑏1−𝜈𝑏3⇑2. Pot veure’s doncs que la funció

energia de deformació del model de Fung (2.48) queda particularitzada com: Es

parteix d’una funció energia de deformació del tipus:

Ψ(E) =
𝑐

2
(𝑒𝑏0𝐸

2
𝑥𝑥 − 1) (2.55)

on contribució elàstica de la tensió serà:

𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥 =

𝜕Ψ

𝜕𝐸𝑥𝑥

= 𝑏0𝑐𝐸𝑥𝑥𝑒
𝑏0𝐸

2
𝑥𝑥 (2.56)

i per calcular la component viscoelàstica cal derivar la tensió, com s’ha fet a la

subsecció anterior:

𝜕𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥

𝜕𝐸𝑥𝑥

=
𝜕2Ψ

𝜕𝐸2
𝑥𝑥

= 𝑏0𝑐(1 + 2𝑏0𝐸
2
𝑥𝑥)𝑒

𝑏0𝐸
2
𝑥𝑥 (2.57)

31



CAPÍTOL 2. ANTECEDENTS I FONAMENTS TEÒRICS

tal que s’obté la tensió viscoelàstica seguint la expressió (2.41) com:

𝑆
(𝑣)
𝑥𝑥 =

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘 ∫
𝑡

−∞
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘𝑏0𝑐(1 + 2𝑏0𝐸

2
𝑥𝑥)𝑒

𝑏0𝐸
2
𝑥𝑥�̇�𝑥𝑥 d𝜏 (2.58)

equivalent a substituir a la expressió (2.52) la relació entre l’efecte Poisson i els

paràmetres 𝑏2 i 𝑏3:

𝑆
(𝑣)
𝑥𝑥 =

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘 ∫
𝑡

−∞
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘 ]︀𝑐(

2𝑏1 − 𝜈𝑏3
2

+
(2𝑏1 − 𝜈𝑏3)2𝐸2

𝑥𝑥

2
) �̇�𝑥𝑥{︀ 𝑒

𝑏0𝐸
2
𝑥𝑥 d𝜏

que simplificant ens permet arribar a la expressió (2.58).

Unint ambdós termes 𝑆𝑥𝑥 = 𝑆
(𝑒)
𝑥𝑥 +𝑆

(𝑣)
𝑥𝑥 , el model viscoelàstic simplificat resulta

en:

𝑆𝑥𝑥 = 𝑏0𝑐 ⌊︀𝐸𝑥𝑥𝑒
𝑏0𝐸

2
𝑥𝑥 +

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘 ∫
𝑡

−∞
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘(1 + 2𝑏0𝐸

2
𝑥𝑥)𝑒

𝑏0𝐸
2
𝑥𝑥�̇�𝑥𝑥 d𝜏}︀ (2.59)

corresponent al model de Fung particularitzat per a un cas de tracció uniaxial.
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3
Metodologia experimental

Tal i com s’ha descrit al caṕıtol anterior, aquesta investigació es centra en l’estudi

de les propietats mecàniques de les venes pont cerebrals (VPP, anglès: parasagittal

bridging veins) i el seu comportament mecànic. Aix́ı doncs, en el present caṕıtol

es descriu la metodologia experimental i teòrica utilitzada en aquest estudi.

La primera secció del caṕıtol tracta amb el material biològic utilitzat, la seva

manipulació i la conservació, aix́ı com els assaigs mecànics realitzats amb les

mostres i les mesures determinades al llarg d’aquests assaigs. A la segona part

d’aquest caṕıtol s’exposa el tractament de les dades experimentals i les assump-

cions bàsiques per al desenvolupament de el model viscoelàstic quasi lineal pro-

posat, juntament amb les etapes seguides en els càlculs realitzats. Els resultats

obtinguts a partir d’aquesta metodologia seran explicats de forma exhaustiva en

el següent caṕıtol.
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CAPÍTOL 3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL

3.1 Material

En aquest estudi s’han utilitzat venes pont cerebrals (VPP), extretes durant

autòpsies realitzades a l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya

(IMLCFC). Aquest estudi va ser analitzat pel Comitè de recerca de l’IMLCFC

que va aprovar la seva realització d’acord a les especificacions de la documentació

presentada.

Durant les autòpsies forenses es van extreure 𝑁 = 14 seccions de l’espai de

l’escorça meńıngia (incloent les meninges, l’espai subaracnöıdal i la part supe-

rior del còrtex cerebral), procedents de subjectes humans post-mortem sense pa-

tologies cerebrals prèviament diagnosticades. D’aquestes seccions es van poder

extreure 𝑛 = 23 espècimens adequats de VPP per experimentació. Un cop re-

budes les seccions a les instal·lacions corresponents de la Universitat Politècnica

de Catalunya, aquestes es van mantenir refrigerades almenys durant 96 hores en

condicions d’hidratació natural.

Prèviament als assaigs mecànics, de cada secció cerebral es van disseccionar

amb molta precaució les venes pont cerebrals (veure figura 3.1). De cada mostra

es van extreure les màximes VPPs possibles (tal que, mentre que per a alguna

secció només es va obtenir una mostra, en altres es va poder disseccionar més

d’una).

Figura 3.1. (a) Imatges de la dissecció de les VPP de les seccions del còrtex cerebral rebudes
a les instal·lacions de la UPC.
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3.1. MATERIAL

Un cop disseccionades les VPPs, es va procedeix a determinar la seva secció

transversal, que va servir posteriorment per normalitzar les forces i poder trebal-

lar amb tensions, cosa que facilita la comparació de les dades amb la literatura

existent. A diferència de les mostres de grans dimensions, en el cas de venes pont

cerebrals no és possible determinar el seu ample, gruix o diàmetre amb precisió,

donada la seva flexibilitat (absència de rigidesa) i les seves petites dimensions,

que portarien a cometre errors no menyspreables en les mesures preses. Per això,

s’ha optat per utilitzar un mètode de mesurament prećıs i mitjançant el qual no

es necessita tocar la mostra o aplicar una força que pugui provocar deformacions

en la VPP.

Per aquestes raons, les mostres s’han col·locat sobre un vidre de mostres a sobre

del qual es va insertar una escala graduada plastificada per mesurar les dimensions

exteriors. Seguidament, el vidre amb la mostra es col·locava en un porta-mostres

a la part inferior d’una lupa de laboratori, en aquest cas una lupa binocular

Motic SMZ-168®. La lupa tenia incorporada una càmera MOTIC per poder

documentar fotogràficament cada mostra. D’aquesta manera, totes les VPPs van

ser fotografiades, com mostra la figura 3.2.

Les fotografies van ser analitzades mitjançant el software lliure GIMP®, en el

qual s’ha introdüıt la imatge a analitzar. Aix́ı sobre la imatge de mostra es van

mesurar ṕıxels que es feien correspondre a una mesura en mil·ĺımetres sobre de

l’escala graduada de mesurament situada al costat de cada VPP. Això permetia

conèixer el factor de conversió entre ṕıxels i mil·ĺımetre en cada cas (veure figura

3.2).

Figura 3.2. Fotografia presa amb la lupa binocular i la càmera, on s’indica el tram de mesura
de l’escala per conèixer la conversió ṕıxels/mm i les seccions on es mesuren els diferents amples
de la VPP.

Posteriorment, es van prendre cinc mesures de l’amplada de la zona central

de cada VPP en ṕıxels i finalment s’ha determinat la mitjana de les cinc mesures
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de l’ample, que ha estat convertit de ṕıxels a mil·ĺımetre utilitzant el factor de

conversió prèviament determinat. S’ha optat per prendre cinc mesures donada la

irregularitat que presenten les VPP en la seva geometria.

La mesura mitjana de l’ample ha estat considerada en aquest estudi com el

diàmetre exterior (𝐷) de la VPP. D’altra banda, el gruix (𝑒) de la mostra s’ha

determinat mitjançant l’expressió:

𝑒 = 0,021 + 0,0061𝐷 (3.1)

obtinguda a la literatura a partir de dades experimentals.43 D’altra banda l’ample

en posició de repòs plana s’esquematitza a la figura 3.3. Donat que el peŕımetre

d’aquella figura coincideix amb el de la vena en posició fisiològica tenim 2(𝐿 −

𝑒)+ 2𝜋𝑒2 = 𝜋𝐷 d’on podem deduir la relació entre l’ample aparent (𝐿), el gruix 𝑒

i el radi exterior 𝑅:

𝐷 = 2𝑅 = 2(
𝐿 − 𝑒

𝜋
+ 𝑒2) (3.2)

Figura 3.3. Esquema que relaciona el gruix, l’ample aparent i el diàmetre exterior.

Les equacions (3.1) i (3.2) juntes permeten obtenir el diàmetre exterior en

funció de l’ample aparent 𝐿 que és fàcilment mesurable. Donat que la regió

central de la VPP es pot aproximar convenientment en como a cilindre buit o

tub, la secció transversal és:

𝐴0 = 𝜋(𝑅2 − 𝑟2) = 𝜋(︀𝑅2 − (𝑅 − 𝑒)2⌋︀ (3.3)

essent 𝑅 el radi exterior i 𝑟 l’interior. D’aquesta forma, reescrivint el radi exterior

com 𝑅 = 𝐷⇑2 i el radi interior com 𝑟 = 𝑅 − 𝑒 = 𝐷⇑2 − 𝑒, la secció es pot calcular
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com:

𝐴0 = 𝜋

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝐷2

4
−
⎛

⎝

𝐷

2
− 𝑒

⎞

⎠

2⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

= 𝜋
⎛

⎝

𝐷2

4
−
𝐷2

4
+𝐷𝑡 − 𝑡2

⎞

⎠
= 𝜋𝑒(𝐷 − 𝑒) (3.4)

on 𝐴0 és la secció resistent inicial (s’utilitza el terme inicial, donat que al llarg

de la deformació, com veurem posteriorment, la secció canvia juntament amb la

longitud de la mostra), que pot ser aproximada per 𝐴0 ≈ 𝜋𝑒(𝐷 − 𝑒).

Aquest procediment es va repetir per totes les VPP que seran posteriorment

assajades. Algunes d’elles es poden veure a la figura 3.4, on es mostren imatges

de diferents VPPs amb l’escala de mesura i tres imatges sense l’escala, on es pot

veure de forma més clara les seccions utilitzades per mesurar l’ample de la mostra.

A més, en aquestes fotografies, aix́ı com a la figura 3.2 s’observa que les venes pont

cerebrals que apareixen complertes a la imatge presenten el caracteŕıstic “sifó”

de les VPPs a un dels seus extrems; una regió on l’ample de la VPP s’incrementa

en relació a l’ample general de la mostra.15

Figura 3.4. Fotografies d’algunes de les venes pont cerebrals. Les imatges (a)-(f) mostren les
fotografies amb l’escala de mesura sota de la mostra, i les captures (g)-(i) senyalen clarament
les seccions on s’han pres les mesures d’ample de secció.
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3.2 Assaigs mecànics realitzats a les venes pont

Per determinar les propietats mecàniques de les venes pont cerebrals i estudiar la

possible presència de viscoelasticitat, les VPPs han estat sotmeses a dos assaigs

mecànics: assaigs de tracció uniaxial a diferents velocitats i assaigs de cicles i

relaxació.

Els assaigs de tracció uniaxial seran utilitzats per determinar les propietats mecàniques

de les VPP i comparar-les amb la literatura, determinar si la edat es un factor

que influeix significativament a les propietats i analitzar si la viscoelasticitat es

un factor rellevant al comportament mecànic o, en canvi, no s’observen efectes

viscoelàstics tal i com indica la literatura.

D’altra banda, els assaigs de cicles i relaxació serviran per analitzar d’una forma

més exhaustiva la presència de viscoelasticitat, desenvolupar i ajustar un model

constitutiu viscoelàstic al comportament mecànic i estudiar els temps de relaxació

caracteŕıstics de les venes pont cerebrals.

En aquesta secció s’exposen les caracteŕıstiques generals de la màquina de tracció

universal utilitzada per als assaigs, el sistema de fixació i la presa de dades i

seguidament es descriuen els dos tipus d’assaigs de forma exhaustiva.

3.2.1 Equipament experimental

Com s’ha esmentat, en aquesta investigació s’han realitzat assaigs de tracció uni-

axial i assaigs de cicles de relaxació. Tots dos tipus d’assaig es basen en el mateix

concepte; la mostra es subjecta entre dos punts i es sotmet a un allargament

al llarg del seu eix longitudinal. Amb aquest objectiu s’utilitza una màquina

d’assaigs universal, que permet aplicar un canvi en la longitud de la mostra i al

seu torn mesurar la força de reacció.

En aquest estudi s’ha utilitzat una màquina d’assaigs universal ZwickRoell®

Allround table top de 5 kN, capaç d’assolir velocitats de fins a 3000 mm/min

amb una precisió de 1 nm i una cel·la de càrrega de 50 N i precisió de 1 mN,

veure figura 3.5(a). Aquest model de màquina d’assaigs incorpora diversos jocs

de mordassa, adaptables a diferents materials o geometria de mostra. En aquest

cas, per a les venes pont cerebrals s’ha utilitzat un parell de mordaces de tracció

de teixit tou, amb la superf́ıcie rugosa, tal i com es mostren a la figura 3.5(b).
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La pressió sobre la mostra s’exerceix de forma manual mitjançant dos cargols

de rosca, tal que es pot escollir la força desitjada. Per realitzar l’assaig, primer

(a) (b)

Figura 3.5. (a) Màquina de tracció ZwickRoell Allround table top de 5kN. (b) Mordaces de
tracció per teixit tou, on s’ha ampliat una imatge de les dues superf́ıcies de cada mordassa que
es troben en contacte amb la mostra.

s’extreu la mostra del sèrum fisiològic on es conserva després de la dissecció per

assegurar la hidratació, i un dels extrems s’introdueix a la mordassa superior que

ha estat retirada de la màquina per facilitar el muntatge (figura 3.6(a)). Tant a

la mordassa superior com a la inferior, només es desplaça una de les superf́ıcies

de la mordassa, i l’altra resta quieta al mig per assegurar que la VPP es trobarà

continguda al pla de màquina. Aix́ı, s’aplica la força progressivament tancant

la mordassa per assegurar que la VPP queda ben subjectada. Seguidament, es

col·loca la mordassa superior amb la VPP a la màquina, i es desplaça la bancada

superior fins que la VPP queda enmig de les dues superf́ıcies que constitueixen

la mordassa inferior. Un cop s’ha ajustat la posició de bancada per assegurar

que dins de la mordassa inferior hi ha una porció suficient de VPP, es tanca la

mordassa fins que la vena pont cerebral queda subjectada (figura 3.6(b)).

Finalment, abans de realitzar l’assaig corresponent, s’aplica una força prèvia

o precàrrega que assegura que la mostra no està contreta si no estirada, però

aquesta força des de magnitud suficientment baixa com per no perdre dades de
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(a) (b)

Figura 3.6. (a) Subjecció de la vena a la primera mordassa. (b) Col·locació de la mostra a
la segona mordassa fixada a la màquina, en posició d’assaig.

l’assaig. Desprès de les proves, es va decidir que aquesta força seria de 10 mN.

Un cop aplicada la precàrrega, la longitud de la mostra mesurada per la màquina

serà la longitud inicial o longitud de referència.

Les etapes seguides posteriors varien en funció del tipus d’assaig realitzat, i es

descriuen en els següents apartats.

Al llarg de l’assaig realitzat es prendran valors de força i de increment de

longitud (o desplaçament de bancada de màquina) per a cada instant de temps

de l’assaig. En aquest estudi la freqüència d’adquisició de dades escollida ha

estat de 2 kHz (és a dir, s’han pres 2000 dades per segon) de força i d’increment

de longitud associat. La velocitat d’assaig depèn del tipus d’assaig i a més, del

rang de velocitats que s’ha volgut estudiar. Totes aquestes caracteŕıstiques es

descriuen a continuació.

3.2.2 Assaigs de tracció de tracció simple

En un assaig de tracció, la mostra situada a la màquina d’assaigs universal és

sotmesa a una càrrega que incrementa la longitud de la mostra fins a la seva

trencament, i la màquina o el sistema d’adquisició pren mesures de força aplicada
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i increment de longitud de la mostra per a cada instant de temps. En aquest

estudi, s’ha aplicat un increment de longitud constant (velocitat de bancada con-

stant) i s’ha mesurat la força de reacció corresponent.

S’ha assajat un total de 25 mostres en condicions de tracció, procedents de 12

subjectes. Aquests assaigs s’han realitzat a diferents velocitats, per analitzar la

influència de la velocitat de deformació en el comportament mecànic de les venes

pont cerebrals. La velocitat de màquina utilitzada per a cada VPP es mostra a

la taula 3.1.

Dels assaigs mecànics s’han obtingut per a cada instant de temps, l’increment

de longitud de la mostra i la força aplicada sobre la mostra. Aquestes forces i

allargaments es poden convertir a tensions i deformacions en base a expressions

elementals que seran descrites a les seccions 4.1.2 i 4.1.3. Com es veurà posterior-

ment, les tensions son proporcionals a les forces segons la secció i de fet no seran

importants en el cas de l’estudi viscoelàstic donat que es treballarà amb forces.

D’altra banda, les deformacions s’obtenen a partir del allargament de la mostra.

D’aquesta forma, el conjunt de tensions i deformacions obtingudes a partir de

les dades de cada assaig reprodueix una corba tensió-deformació, que presenta la

forma de la figura 3.7.

Com es pot observar, la corba s’inicia al punt de zero tensió i deformació, i

creix segons una corba convexa fins arribar al punt de fluència (yield), definit

per la tensió de fluència 𝜎𝑦 o alternativament la força de fluència 𝐹𝑦, i la corre-

sponent deformació 𝜀𝑦, a partir d’on s’inicia un canvi de curvatura seguint una

funció còncava. A partir del punt de fluència comença la regió anelàstica, que

manté la concavitat assolint un punt de màxima tensió on la mostra trenca (la

VPP comença la seva trencament microscòpica fins a la trencament macroscòpica

i el complet trencament); aquest punt es defineix com punt de trencament, carac-

teritzat per la tensió última o de trencament 𝜎𝑢 (o de la mateixa forma la força

última 𝐹𝑢) i la deformació última en aquest instant 𝜀𝑢.

Una altra propietat caracteŕıstica dels materials es el conegut com a mòdul elàstic

o mòdul de Young 𝐸, que tracta amb la rigidesa d’un material. Aquest mòdul

es calcula com la pendent de la corba tensió-deformació en el règim elàstic. Nor-

malment els materials elàstics presenten un pendent constant a la zona elàstica,

fins que la corba perd la linealitat, moment on s’inicien els processos no elàstics o

de deformació permanent. Per tant, en el tram elàstic, el pendent de la corba és
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Taula 3.1. Dades dels assaigs de venes pont cerebrals sotmeses a tracció.

VPP 𝐿0 𝑣maq 𝑣max 𝑣prom �̇�

[mm] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [𝑠−1]

2628A 6.668 50 14.99 7.49 0.950

2628B 7.371 50 17.75 8.88 1.196

2628C 7.453 50 16.29 8.14 0.922

2629A 11.97 50 20.42 10.21 0.723

2629B 11.840 50 18.19 9.09 0.708

2629C 12.051 50 18.66 9.33 0.799

2630A 12.033 50 17.25 8.62 0.566

2630B 12.037 50 21.83 10.91 0.686

2632A 12.158 50 17.44 8.72 0.721

2634A 18.344 46.78 15.02 7.51 0.389

2634B 9.470 50 18.65 9.32 1.145

2640A 9.849 46.78 19.61 9.80 0.897

2836A 14.971 0.015 0.015 0.007 0.001

2836B 10.118 0.037 0.037 0.018 0.004

2836C 11.982 2.00 2.00 1.00 0.171

3636A 21.554 4.40 4.46 2.23 0.137

3636B 13.123 0.270 0.27 0.14 0.020

3636C 13.291 0.27 0.270 0.140 0.020

647A 24.895 0.050 0.050 0.025 0.002

647B 19.937 0.37 0.37 0.18 0.019

constant i correspon al mòdul de Young. No obstant, als materials no lineals com

son els materials col·laginosos (com les VPP), el pendent no és constant, tal i com

es pot observar a la figura 3.7. Per aquest motiu, el mòdul de Young pot prendre

diferents valors en funció del punt en el qual es mesura. En aquest estudi, s’ha
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Figura 3.7. Corba tensió-deformació 𝜎-𝜀 i propietats mecàniques mesurades a partir dels
assaigs de tracció. Es distingeixen les regions elàstica i anelàstica, on la transició ve definida
pel punt de fluència on canvia la curvatura. El punt de màxima tensió correspon al punt de
trencament.

mesurat el mòdul de Young com el pendent local de la corba tensió–deformació

quan la deformació es del 10% i quan la deformació és del 15%, obtenint un rang

dels possibles valors del Young a la regió elàstica.

D’aquesta forma, les propietats mesurades dels assaigs de tracció són: la força de

fluència 𝐹𝑦, la deformació de fluència 𝜀𝑦, la força última 𝐹𝑢, la deformació última

𝜀𝑢 i el mòdul de Young al 10% de deformació 𝐸0.10 i al 15% de deformació 𝐸0.15.

Els valors de cada mostra es presentaran a la secció de resultats.

3.2.3 Assaigs de relaxació i de cicles

Els assaigs de relaxació i de cicles es van realitzar també amb la mateixa màquina

universal de assaig (UTM) Allround-Table-Top Zwick-Roell® i la càrrega es va

mesurar amb una cel·la de càrrega de 20N HBM®. Durant les assaigs, es va

aplicar una deformació màxima controlada per desplaçament digital 𝜀𝑚𝑎𝑥 i es va

mesurar amb molta precisió la força experimentada per cada espècimen de VPP.
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Per tal de no causar danys permanents als espècimens, 𝜀max va ser seleccionat

com el 20% de la deformació final mitjana, determinada en estudis previs de

tracció de VPP.65 La seqüència d’etapes del procés de càrrega va ser similar a

la utilitzada en altres estudis de teixits tous com.21 Les diferents etapes són les

següents: (1) càrrega-manteniment a 𝜀max, (2) cicles ràpids de càrrega-descàrrega

a 𝜀max, (3) tres etapes de càrrega-retenció a 𝜀max, 2/3⋅𝜀max i 1/3⋅𝜀max, (4) tres

etapes de càrrega-descàrrega a 𝜀max a velocitats d’estirament de 0,01, 0,1 i 1 s−1 i
(5) carregar al fracàs. La figura 3.8b mostra un esquema de les etapes anteriors.

Les assaigs es van realitzar a una velocitat de 50 mm/s (excepte l’etapa 4) i el

temps de retenció i el temps entre etapes de càrrega va ser de 50 s, permetent

que l’espècimen es recuperés completament.
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Figura 3.8. Esquema d’etapes d’assaig: (1) càrrega a la tensió màxima (𝜀max), (2) etapa de
cicle de càrrega / descàrrega ràpida a la tensió màxima, (3) càrrega a 𝜀max, 2/3⋅𝜀max i 1/3⋅𝜀max,
(4) carrega i descarrega a 𝜀max a 0.01,0.1,1 s−1 i (5) càrrega a fractura.

En aquest estudi, cada VPP es modela com un cilindre homogeni, transver-

salment isotròpic, buit amb secció transversal constant.11,53,54,65 Per determinar

les propietats viscoelàstiques explotarem el comportament en el seguit d’etapes

on la mostra es sol·licita de formes diferents i entre les quals sempre hi ha un

peŕıode de relaxació per permetre a la mostra tornar al seu estat original.

La relaxació és un procés caracteŕıstic dels materials viscoelàstics (és a dir, no

es troba present als materials elàstics donat que la resposta es instantània), on

al aplicar una deformació i mantenir-la, el material exhibeix una força de reacció

que va disminuint amb el pas del temps fins a estabilitzar-se. Per tant, quan un
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material presenta aquest tipus de comportament es pot assumir que el material es

viscoelàstic. Aquesta relaxació ve definida per uns temps caracteŕıstics o temps

de relaxació que estan relacionats amb el temps que triga la mostra a relaxar-se

completament i que son diferents per a cada material. Aix́ı doncs, l’objectiu dels

assaigs de cicles és tractar d’observar si hi ha presència de viscoelasticitat a les

venes pont. Aquest punt es de gran interès donat que les venes pont cerebrals a la

literatura han estat definides com a un material elàstic o en ocasions viscoelàstic

però aquest argument ha estat contradit pel mateix autor. La sèrie d’etapes es-

collides constitueixen un procediment similar d’altres estudis de teixits tous,21,60

les etapes es divideixen en quatre tipus (veure figura 3.9). La descripció precisa

de cada fase és la següent:

� Càrrega-relaxació o càrrega rectangular. La mostra es sol·licita fins

assolir el nivell de deformació 𝜀max establert i un cop arriba al màxim es

manté la deformació, mesurant la força de reacció. Transcorregut un cert

temps on la mostra es troba relaxada completament, aquesta es descarrega.

Les etapes son càrrega-manteniment-descàrrega a velocitat constant.

� Càrrega ćıclica o cicles. S’aplica un seguit de càrregues cicles a la mostra,

tal que es sol·licita fins a 𝜀max i un cop assolida aquesta deformació seguida-

ment la mostra es descarrega. Al arribar a la longitud inicial de la mostra

(deformació nul·la) es torna a carregar fins a la deformació 𝜀max i aix́ı succes-

sivament. Cada etapa de càrrega-descàrrega s’anomena cicle, i s’apliquen

un seguit de 𝑛 cicles a la mostra, sense pausa entre ells. Aix́ı doncs, les

etapes son càrrega-descàrrega-càrrega-descàrrega fins als 𝑛 cicles i tot a

velocitat constant.

� Càrrega-descàrrega o càrrega triangular. La mostra es sol·licita fins

a la deformació 𝜀max a velocitat constant i un cop assolida la deformació

màxima es descarrega a la mateixa velocitat. Les etapes son càrrega-

descàrrega.

� trencament. La mostra es carrega a una velocitat constant establerta fins

a la trencament.

En totes les etapes la deformació màxima 𝜀max és la mateixa i el valor s’escull per

garantir 𝜀max < 𝜀𝑦.

El procediment d’assaig per etapes realitzat en aquest estudi es constitueix
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Figura 3.9. Tipus d’etapes dels assaigs de cicles; d’esquerra a dreta: càrrega rectangular,
càrrega ćıclica, càrrega triangular i trencament.

d’un seguit de variacions dels quatre tipus d’etapes descrit, i entre les diferents

etapes hi ha una pausa per a la relaxació de la VPP. El cicle complert aqúı

desenvolupat es mostra a la figura. Les etapes son les següents:

� (1). Càrrega rectangular (càrrega-manteniment) fins a 𝜀max.

� (2). Càrrega ćıclica (càrrega-descàrrega) fins a 𝜀max d’entre 𝑛 = 10 − 20

cicles (en funció de la mostra).

� (3). Càrregues rectangulars (càrrega-manteniment) a diferents nivells de

deformació:

– (3.1). Càrrega rectangular fins a 𝜀max i manteniment.

– (3.2). Càrrega rectangular fins a 2/3 𝜀max i manteniment.

– (3.3). Càrrega rectangular fins a 1/3 𝜀max i manteniment.

� (4). Càrregues triangulars (càrrega-descàrrega) a diferents velocitats:

– (4.1). Càrrega triangular fins 𝜀max a 1 s−1.

– (4.2). Càrrega triangular fins 𝜀max a 0,1 s−1.

– (4.3). Càrrega triangular fins 𝜀max a 0,01 s−1.

� (5). trencament.

Els cicles han estat realitzats sempre a la velocitat màxima de màquina de

50 mm/s (excepte les càrregues triangulars (4) que han estat aplicades a les ve-

locitats respectives de 1 𝑠−1, 0,1 𝑠−1 i 0,01 𝑠−1, aix́ı com la trencament (5) on la
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Figura 3.10. Assaig de cicles realitzat: la figura superior mostra les etapes de desplaçament
aplicades a la vena pont cerebral, i el gràfic inferior la força resultant mesurada per la màquina.
Les etapes son: (1) càrrega rectangular fins 𝜀max, (2) càrrega ćıclica fins 𝜀max, (3) càrregues
rectangulars fins (3.1) 𝜀max, (3.2) 2/3𝜀max i (3.3) 1/3𝜀max, (4) càrregues triangulars fins 𝜀max a
velocitats de (4.1) 1𝑠−1, (4.2) 0,1 𝑠−1 i (4.3) 0,01 𝑠−1 i (5) trencament.

velocitat ha variat segons la mostra).

Respecte al temps de relaxació, les proves inicials es van fer deixant 30 s de re-

cuperació tant a les etapes de manteniment de (1) i (3) com entre les successives

etapes. Encara que aquest temps semblava suficient per a una recuperació, es va

optar per incrementar a 50 s el temps de relaxació per assegurar una recuperació

completa.

Finalment, el nivell de deformació màxim 𝜀max es va escollir en base a les obser-

vacions realitzades als assaigs de tracció. Els assaigs de cicles tenen per objectiu
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analitzar la relaxació de la mostra i per tant s’ha d’aplicar una deformació que

no provoqui danys permanents a la vena pont cerebral. Aquesta deformació es

va escollir com un 20% de la deformació de trencament 𝜀𝑢 dels assaigs de tracció.

Analitzant els resultats de tracció es va observar que 𝜀max = 0,2𝜀𝑢 equival a aprox-

imadament un 5% de deformació de la mostra.
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4
Metodologia teòrica

En aquest caṕıtol es presenta la metodologia d’anàlisi emprada per a processar

i tractar els resultats obtinguts al caṕıtol anterior. Concretament, aqúı es de-

dueixen les equacions i expressions espećıfiques que s’utilitzen per comparar les

dades experimentals i les relacions entre elles.

4.1 Càlculs tensorial i relacions constitutives

El comportament mecànic d’un material com és el cas del teixit que forma les

venes pont parasagitals (VPP) es pot representar mitjançant un model consti-

tutiu, que dona les relacions entre els tensors de tensió i deformació. Tal i com

s’ha descrit a la secció 2.3.2, existeixen diferents tensors de deformació referits

a diferents configuracions (material o espacial) i que expressen magnituds difer-

ents. En el cas que ens ocupa i donat el gran allargament de les VPP (prop

del 50%), tenim un règim de grans deformacions cosa que fa inadequat l’ús del

tensor de deformacions infinitesimals. A més en aquest cas resulta còmoda una

descripció lagrangiana del procés de deformació raó per la qual utilitzem el tensor
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de deformacions de Green–Lagrange E. En quant a l’elecció del tensor de ten-

sions la decisió és més complicada ja que les forces es mesuren en la configuració

deformada, però donat que és fàcil de calcular el gradient de deformacions, en

aquest cas resulta igualment fàcil computar qualsevol dels tensor de tensions de

Piola–Kirchhoff. En particular, utilitzarem el segon d’ells S, ja que és el conju-

gat energètic del tensor de deformacions de Green–Lagrange, es a dir, tenim les

relacions directes:

S =
𝜕Ψ(E)

𝜕E
, 𝑆𝑖𝑗 =

𝜕Ψ(𝐸11,𝐸12, . . . ,𝐸33)

𝜕𝐸𝑖𝑗

(4.1)

Normalment, escriurem de manera indiferent les coordenades d’aquest tensor de

tensions com 𝑆𝑖𝑗
1 A continuació calculem la forma peculiar que prenen aque-

sts dos tensors en el tipus d’assaigs que s’han desenvolupat en aquesta recerca.

És a dir, en funció de les condicions espećıfiques de sol·licitació i de contorn,

les components d’aquests tensors prenen formes espećıfiques, arribant inclòs a

anul·lar-se moltes components, fet que particularitza els tensors per a l’assaig es-

pećıfic. En aquesta secció es proporcionarà la forma d’aquests tensors espećıfica

per als assaigs realitzats.

4.1.1 Configuració dels assaigs

En aquest estudi i com s’ha explicat al caṕıtol anterior, el comportament mecànic

de les VPP cerebrals s’ha estudiat mitjançant dos tipus d’assaigs; assaigs de

tracció uniaxial fins a la ruptura i assaigs de cicles i relaxació. En ambdós casos

les mostres han estat sol·licitades en la seva direcció axial o longitudinal, tal i

com mostra la figura 4.1(a).

1Com que en aquesta investigació no necessitarem utilitzar coordenades curviĺınies, sinó que
generalment utilitzarem coordenades cartesianes no necessitem distingir entre la versió comple-
tament contravariant (𝑆𝑖𝑗), la mixta (𝑆𝑗

𝑖 ) i la completament covariant (𝑆𝑖𝑗) del segon tensor
de tensions de Piola–Kirchhoff, ja que en un espai euclidià i emprant coordenades cartesianes
aquestes representacions del tensor son bàsicament equivalents. Les transformacions entre elles
tenen la forma: 𝑆𝑗

𝑖 = ∑𝑘 𝛿𝑖𝑘𝑆
𝑘𝑗 i 𝑆𝑖𝑗 = ∑𝑘 𝛿𝑗𝑘𝑆

𝑘
𝑖 , on 𝛿𝑎𝑏 és en tensor mètric de l’espai euclidià

en coordenades cartesianes, que ve donada per la delta de Kronecker.
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(a) (b)

Figura 4.1. (a) Representació d’un assaig de tracció i sistema cartesià centrat a la mordassa
fixa. (b) Sistema de coordenades ciĺındric utilitzat en càlculs posteriors.

D’aquesta forma, la mostra de longitud inicial 𝐿0 es situa alineada entre les

dues mordasses i la mordassa superior es desplaça, incrementant la longitud de

la mostra i per tant, introduint una deformació que resulta en un increment de

la tensió. La direcció d’allargament serà al llarg de l’eix X de sol·licitació.

Per a desenvolupar els càlculs es considera que la vena pont està composta d’un

material homogeni i transversalment isòtrop, és a dir, igual en tots els seus punts

i amb un comportament preferencial en una direcció amb respecte a la resta de

direccions. La direcció preferencial del comportament serà precisament la direcció

axial d’allargament, degut a la alineació de les fibres col·laginoses, mentre que en

la resta de direccions la vena pont exhibirà el mateix comportament mecànic.

Per la descripció matemàtica de la deformació cal representar el canvi de

posició dels punts materials de la vena pont. Prèviament, es defineix l’origen de

coordenades que es situa a la mordassa estàtica inferior. Aix́ı, un punt inicial 𝑋

de coordenades (𝑋,𝑌,𝑍) després d’incrementar la longitud de la mostra fins 𝐿𝑡,

es troba a la posició 𝑥𝑡 de coordenades (𝑥, 𝑦, 𝑧) al instant 𝑡 > 0.

A més, donada la geometria ciĺındrica de les VPP, al llarg del desenvolupament

del model constitutiu en les properes seccions, es recorrerà a un sistema de coor-

denades ciĺındriques (𝑟, 𝜃, 𝑥) com el de la figura 4.1(b), en lloc del sistema cartesià

habitual.
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4.1.2 Càlcul de la deformació de les venes pont

Per representar el tensor de deformació de les VPP sotmeses a un assaig de

tracció uniaxial, es defineix prèviament com a 𝛿𝑡 al desplaçament de la mordassa

mòbil respecte a la fixa en el temps 𝑡. Aix́ı, es defineix l’estirament com a 𝜆𝑡 =

1+(𝛿𝑡⇑𝐿0). Com s’ha explicat a la secció 2.3.1, al aplicar una deformació, la vena

pont experimentarà un canvi de forma i la posició dels punts a la configuració

inicial o material es trobaran en una nova posició a la configuració espacial o

final. El canvi d’unes posicions a unes altres ve donat per el mapeig, aplicació o

moviment 𝜒, una funció que relaciona ambdues configuracions. En el cas de la

posició final, aquesta vindrà donada en funció de la posició inicial mitjançant el

mapeig 𝜒, tal que 𝑥𝑡 = 𝜒(𝑋, 𝑡). En el cas d’una sol·licitació uniaxial, la aplicació

de cadascuna de les coordenades ve donada per:

𝑥𝑡 =𝑋𝜆𝑡, 𝑦𝑡 = 𝑌 )︀1 − 𝜈(𝜆2
𝑡 − 1)⌈︀

1⇑2
, 𝑧𝑡 = 𝑍 )︀1 − 𝜈(𝜆2

𝑡 − 1)⌈︀
1⇑2

(4.2)

on l’eix 𝑋 es troba paral·lel a la direcció d’estirament i els eixes 𝑌 i 𝑍 son

paral·lels a la secció transversal de la vena, tal i com mostra la figura 4.1(a).

A més, es considera que la secció transversal és constant, i la funció 𝜈 és una

funció d’estirament que representa l’efecte Poisson, tal que, quan el material no

es considera elàstic lineal (com es farà tot seguit) la funció és 𝜈 = 𝜈(𝜆𝑡), i la seva

forma espećıfica es trobarà més endavant.

Mitjançant la equació (2.5), es determina el gradient de deformacions com F =

𝜕𝑥𝑡⇑𝜕𝑋, que resulta en:

F =

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜆𝑡 0 0

0 (︀1 − 𝜈(𝜆2
𝑡 − 1)⌋︀

1⇑2
0

0 0 (︀1 − 𝜈(𝜆2
𝑡 − 1)⌋︀

1⇑2

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

(4.3)

corresponent al tensor gradient de deformacions d’un cas de tracció simple d’un

material transversalment isòtrop sol·licitat segons la seva direcció preferent. Aix́ı,

el tensor de deformacions de Green-Lagrange ve donat per la equació (2.10) de

la forma E = (FTF − 1)⇑2, tal que:

E =
1

2

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜆2
𝑡 − 1 0 0

0 −𝜈(𝜆𝑡)(𝜆2
𝑡 − 1) 0

0 0 −𝜈(𝜆𝑡)(𝜆2
𝑡 − 1)

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

(4.4)
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Pot veure’s que mentre la component axial és 𝜀𝑥 = 𝜆2
𝑡 − 1, les altres dues compo-

nents diagonals són iguals 𝐸𝑦𝑦 = 𝐸𝑧𝑧 = −𝜈(𝜆𝑡)(𝜆2
𝑡 −1) i la resta nul·les. D’aquesta

forma, l’efecte de Poisson relaciona la deformació en la direcció longitudinal amb

les deformacions transversals de la vena pont, tal que quan s’allarga en la direcció

X, es contrau en el pla de la secció transversal continguda en el pla YZ.

En coordenades ciĺındriques, les deformacions es relacionen com 𝜀𝑥 = (𝜆2
𝑡 − 1)⇑2,

𝐸𝜃𝜃 = −𝜈(𝜆2 − 1)⇑2 = −𝜈𝜀𝑥 i 𝐸𝑟𝑟 = 0, essent la resta de components nul·les.

4.1.3 Càlcul de la tensió de les venes pont

En aquest estudi s’ha optat per utilitzar el segon tensor de tensions de Piola-

Kirchhoff S donat que utilitza variables mesurades sobre la configuració material

i a més, està directament relacionat amb les relacions constitutives, com s’ha dit

a la secció 4.1. El tensor de tensions en un assaig de tracció uniaxial és:

S =

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝐹𝑡

𝜆𝑡𝐴0

0 0

0 0 0

0 0 0

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

(4.5)

on 𝐹𝑡 és la força necessària per produir l’estirament 𝜆𝑡 i 𝐴0 és l’àrea transversal

inicial de la mostra. Cal notar que, a mesura que la vena pont s’estira i donada

la conservació de volum, la vena pont tendirà a reduir la seva secció transversal.

No obstant, una dels avantatges de fer servir el segon tensor de Piola-Kirchhoff

és que no cal re-calcular les dimensions de la secció transversal a mesura que el

cos s’estira, de fet la secció real en cada instant ve donada per:

𝐴𝑡 = 𝐴0 )︀1 − 𝜈(𝜆2
𝑡 − 1)⌈︀ (4.6)

En coordenades ciĺındriques (𝑟, 𝜃, 𝑥), essent un assaig uniaxial i assumint que

la direcció preferent del comportament és precisament la direcció d’allargament

X, es complirà que les tensions son 𝜎𝑥 = 𝜎𝑥(𝜆), 𝑆𝜃𝜃 = 𝑆𝑟𝑟 = 0, és a dir que mentre la

tensió axial dependrà directament de l’allargament de la mostra, les components

radials seran nul·les.
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4.2 Assaigs de tracció

Els assaigs de tracció de les VPP s’han realitzat a diferents velocitats, princi-

palment dividides en tres trams: alta, mitjana i baixa velocitat. Donat que la

velocitat de deformació depèn de la longitud inicial de la mostra, i s’ha tractat

d’aprofitar el màxim de longitud de cadascuna d’elles, el valor exacte de velocitat

ha estat diferent segons la mostra. Les velocitats de cada vena pont s’exposaran

al proper caṕıtol.

Els primers assaigs de VPP realitzats mostren una corba tensió-deformació

del tipus mostrat a la figura 4.2, on s’observa una rigidització de la vena pont

a mesura que s’incrementa la deformació, motiu pel qual la corba és clarament

convexa. Aquest tipus de comportament ve adientment descrit pel model de

Fung, que a més també representa raonablement bé el comportament dels teixits

col·laginosos. Per aquest motiu es parteix de l’assumpció de que el comportament

de la vena pont vindrà donat per un model de Fung particularitzat a un cas de

tracció uniaxial, és a dir, el model exponencial simplificat donat en la equació

(2.59). Aix́ı, l’objectiu és computar el comportament previst pel model de Fung

i posteriorment desenvolupar les expressions espećıfiques per a cada assaig que

hauran de comparar-se amb les corbes experimentals. Això ens permetrà determi-

nar el valor dels paràmetres constitutius que millor representen el comportament

mecànic de les VPP humanes.

Durant el desenvolupament dels assajos de tracció simple es va corroborar

que el material de les VPP presenta clarament un comportament viscoelàstic,

fet que no ha estat prou aclarit ni estudiat a la literatura. Amb l’objectiu de

mesura més clarament aquest comportament es van fer assajos addicionals de

relaxació i cicles ràpids de càrrega-descàrrega que permetessin trobar les constants

viscoelàstiques que caracteritzen el material i que són molt dif́ıcils de mesurar en

un assaig de tracció simple. Un dels objectius de certes mesures addicionals es

quantificar la contribució del efecte viscoelàstic al comportament mecànic de la

vena pont per poder analitzar com d’important és aquest efecte i si es veu afectat

per algun factor com la velocitat de deformació. Amb aquest objectiu, primer

es determinaran les constants o paràmetres de la part elàstica del model, és a

dir, quan el sumatori que representa la part viscoelàstica del model de Fung

particularitzat (2.59) s’anul·la i, per tant:

𝜎𝑥 ≈ 𝑏0𝑐𝜀𝑥𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥 (4.7)
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Figura 4.2. Corba tensió-deformació t́ıpica de la vena pont en assaigs de tracció.

que de fet correspon a la tensió elàstica 𝜎
(𝑒)
𝑥 de la expressió (2.56). Posteriorment

es procedeix a ajustar el model viscoelàstic (2.59), que per simplicitat es reescriu

com:

𝜎𝑥 = 𝑏0𝑐 ⌊︀𝜀𝑥𝑒𝑏0𝜀
2
𝑥 +

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘𝐼𝑘}︀ , 𝐼𝑘 = ∫
𝑡

0
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘(1 + 2𝑏0𝜀2𝑥)𝑒𝑏0𝜀

2
𝑥�̇�𝑥𝑥 d𝜏 (4.8)

on 𝐼𝑘 engloba la integral de la contribució viscoelàstica. A més, el ĺımit inferior

de la integral passa de ser −∞ a 0, donat, com l’assaig s’inicia al temps 𝑡 = 0, per

a un interval de temps −∞ < 𝑡 < 0 no s’ha aplicat cap deformació i, per tant, no

hi ha increment de tensió.

4.2.1 Velocitat i desplaçament dels assaigs de tracció

El procediment general de l’assaig de tracció consisteix en aplicar una defor-

mació a la vena pont, controlada per un increment de longitud o desplaçament de

bancada, a una velocitat establerta prèviament a la màquina universal d’assaigs

(UTM) i aquesta velocitat de deformació es manté fins a la fractura de la vena

pont. La velocitat de sol·licitació 𝑣(𝑡) de la mostra es controla a la màquina amb

el desplaçament de bancada en mm/s, i essent la longitud inicial de la mostra 𝐿0,
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la velocitat de deformació aplicada és:

�̇�(𝑡) =
𝑣(𝑡)

𝐿0

(4.9)

tal que, si la velocitat de màquina és constant (no depèn del temps), la velocitat de

deformació també. No obstant, els experiments han mostrat que la màquina triga

cert temps en assolir la velocitat establerta d’assaig donat que ha d’arribar al valor

estipulat des del repòs. Mentre que en els assaigs a baixa velocitat el temps que

triga en assolir la velocitat establerta és completament negligible en comparació

amb el temps d’assaig total, no és aix́ı en els assaigs a altes velocitats, on en

ocasions aquest temps supera la meitat del temps d’assaig o inclòs no s’arriba a

la velocitat establerta.

La figura 4.3(a) representa la evolució de la velocitat de la màquina des del repòs

fins a la velocitat establerta en funció del temps. Es defineix com 𝑡0 el temps

per al qual la màquina assoleix la velocitat màxima 𝑣𝑓 d’assaig establerta. El

temps 𝑡𝑓 és aquell en que finalitza l’assaig. L’increment de velocitat implica que

el desplaçament segueix una corba exponencial fins al temps 𝑡0 on s’incrementa

proporcionalment amb el temps com exposa la 4.3(b).

(a) (b)

Figura 4.3. Corba en funció del temps de (a) la velocitat de màquina i (b) el desplaçament.
Fins al temps 𝑡0 la màquina incrementa la velocitat fins a assolir la velocitat màxima, a partir
d’on el desplaçament s’incrementa proporcionalment.

58



4.2. ASSAIGS DE TRACCIÓ

D’aquesta forma, tant la velocitat com el desplaçament es defineixen segons

un primer tram on la velocitat incrementa i el segon on la velocitat ja es constant

i corresponent a la velocitat màxima establerta 𝑣𝑓 .

La deducció de la expressió de la velocitat és més directa, essent:

𝑣(𝑡) =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

𝑣𝑓 𝑡

𝑡0
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

𝑣𝑓 𝑡0 < 𝑡 < 𝑡𝑓

(4.10)

El desplaçament 𝛿(𝑡) (o 𝛿𝑡)2 s’obté d’integrar aquesta expressió continua definida

trams:

𝛿(𝑡) =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

𝑣𝑓 𝑡2

2𝑡0
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

𝑣𝑓
⎛

⎝
𝑡 −

𝑡0

2

⎞

⎠
𝑡0 < 𝑡 < 𝑡𝑓

(4.11)

amb el desplaçament es pot calcular l’allargament 𝜆𝑡 en l’instant de temps 𝑡 com:

𝜆𝑡 =
𝐿𝑡

𝐿0

=
𝐿0 + 𝛿𝑡

𝐿0

= 1 +
𝛿𝑡

𝐿0

(4.12)

essent 𝐿𝑡 ≡ 𝐿(𝑡) la longitud de la mostra en un instant 𝑡 i 𝐿0 la longitud inicial.

Pot veure’s que, per un temps 𝑡 = 0 encara no s’ha introdüıt cap deformació, per

tant 𝐿(𝑡 = 0) = 𝐿0 i per tant 𝜆(𝑡 = 0) = 1, és a dir, la mostra no ha incrementat

de longitud com és obvi. No obstant i com s’ha explicat al caṕıtol anterior, un

cop situada la mostra a la màquina de tracció s’ha aplicat una precàrrega o baixa

càrrega que assegura que la mostra es troba alineada amb la màquina i que un cop

s’inicia el desplaçament de bancada, al mateix temps s’incrementa la deformació

introdüıda a la mostra. Aix́ı, la precàrrega s’ha aplicat manualment i un cop

assolit el valor de força establert, s’ha iniciat l’assaig des del repòs. Per tant, això

implica que la longitud de la vena pont després de la precàrrega (i abans d’iniciar

pròpiament l’assaig) és lleugerament més gran que la longitud de la mostra abans

de la precàrrega un cop situada la vena pont a la màquina i, aix́ı doncs, hi ha

un allargament inicial 𝜆0 > 1 previ al inici del assaig. Aquest fet es contempla

2Per conveniència, les variables depenents del temps com 𝛿(𝑡) o 𝜆(𝑡) es reescriuran com
𝛿(𝑡) ≡ 𝛿𝑡 o 𝜆(𝑡) ≡ 𝜆𝑡.
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senzillament a l’allargament suposant que el seu valor inicial és 𝜆0 en lloc de 1,

on 𝜆0 = 𝐿𝑝⇑𝐿0 essent 𝐿𝑝 la longitud de la mostra després de la precàrrega i abans

del assaig. D’aquesta manera, l’allargament es defineix modificant la expressió

(4.12) com:

𝜆𝑡 =
𝐿𝑡

𝐿0

=
𝐿𝑝 + 𝛿𝑡

𝐿0

= 𝜆0 +
𝛿𝑡

𝐿0

→ 𝜆𝑡 =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

𝜆0 +
𝑣𝑓 𝑡2

2𝑡0𝐿0

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

𝜆0 +
𝑣𝑓

𝐿0

⎛

⎝
𝑡 −

𝑡0

2

⎞

⎠
𝑡0 < 𝑡 < 𝑡𝑓

(4.13)

La derivada del allargament és:

�̇�𝑡 =
𝛿𝑡

𝐿0

=
𝑣(𝑡)

𝐿0

→ �̇�𝑡 =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

𝑣𝑓 𝑡

𝐿0𝑡0
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

𝑣𝑓

𝐿0

𝑡0 < 𝑡 < 𝑡𝑓

(4.14)

A partir de l’allargament es determina la velocitat de deformació �̇�𝑥𝑥 de la

vena pont per introduir-ho al model, la qual serà la derivada de la deformació 𝜀𝑥,

tal que:

𝜀𝑥 =
𝜆2
𝑡 − 1

2
, �̇�𝑥𝑥 = 𝜆𝑡�̇�𝑡 (4.15)

La forma de l’allargament dependrà de la velocitat d’assaig, és a dir, de si

s’assoleix o no la velocitat 𝑣𝑓 establerta. En les condicions d’assaig d’aquest

estudi, s’ha arribat a la velocitat màxima en els assaigs de velocitat baixa i

mitja, pero no en el cas dels assaigs d’alta velocitat. Tot seguit, es descriuen els

càlculs per al ajust del model, seguit de les particularitzacions de la velocitat, de-

splaçament, deformació i velocitat de deformació per als dos casos: alta velocitat

i baixa i mitja velocitat.

4.2.2 Aproximació numèrica de les integrals viscoelàstiques

Aquesta secció presenta diversos mètodes per calcular o aproximar les integrals

viscoelàstiques 𝐼𝑘 que apareixen en el model viscoelàstic de la equació (4.8). Per

poder realitzar els ajustos de paràmetres es necessari tenir un càlcul expĺıcit de
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𝐼𝑘, o al menys una aproximació de l’expressió exacta. Les 𝐼𝑘 venen donades per:

𝐼𝑘 = ∫
𝑡

0
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘(1 + 2𝑏0𝜀

2
𝑥)𝑒

𝑏0𝜀
2
𝑥�̇�𝑥𝑥 d𝜏

que és una expressió computacionalment molt complexa. Segons les condicions

d’assaig el càlcul exacte de l’expressió anterior condueix a expressions intractables,

raó per la qual sovint és millor utilitzar una aproximació més manegable. Per

aquest motiu es requereix d’una aproximació de la funció 𝐼𝑘 que simplifiqui la

seva forma i permeti realitzar els ajustos.

Seguidament es presenten dos mètodes d’aproximació, on s’ha utilitzat el segon

per ser més senzill i proporcionar bons resultats.

Simplificació mitjançant sèries de Taylor

El cas més general és el que es troba en els assaigs de velocitat baixa o mitja,

on s’assoleix la velocitat màxima i per tant on s’observa un perfil de veloci-

tat i desplaçament de màquina com el mostrat a la figura 4.3. En aquest cas,

l’allargament i la seva derivada venen donats per expressions del tipus (4.13) i

(4.14) que, definint 𝜔 = 𝑣𝑓⇑𝐿0, es poden reescriure com:

𝜆𝑡 =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

𝜆0 +
𝜔𝑡2

2𝑡0
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

𝜆0 + 𝜔
⎛

⎝
𝑡 −

𝑡0

2

⎞

⎠
𝑡0 < 𝑡 < 𝑡𝑓

, �̇�𝑡 =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

𝜔𝑡

𝑡0
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

𝜔 𝑡0 < 𝑡 < 𝑡𝑓

i la deformació serà:

𝜀𝑥(𝑡) =
𝜆2
𝑡 − 1

2
=

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

1

2

⎛

⎝
𝜆0 +

𝜔𝑡2

2𝑡0

⎞

⎠

2

−
1

2
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

1

2

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜆0 + 𝜔
⎛

⎝
𝑡 −

𝑡0

2

⎞

⎠

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

2

−
1

2
𝑡0 < 𝑡 < 𝑡𝑓
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La integral 𝐼𝑘(𝑡) per la seva forma es pot expressar d’una forma general com:

𝐼𝑘(𝑡) =
∞
∑
𝑝=0
(2𝑝 + 1)

𝑏𝑝

𝑝! ∫
𝑡

0
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘𝜀2𝑝𝑥 �̇�𝑥𝑥 d𝜏 = . . .

= 𝑒−𝑡⇑𝜏𝑘
∞
∑
𝑝=0
(2𝑝 + 1)

𝑏𝑝

𝑝!
]︀∫

𝑡0

0
𝐹 𝑝
𝑘 (𝑡) d𝜏 + ∫

𝑡

𝑡0
𝐹 𝑝
𝑘 (𝜏) d𝜏{︀

on els integrands 𝐹 𝑝
1,𝑘(𝑡) per 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0 i 𝐹 𝑝

2,𝑘(𝑡) per 𝑡0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑓 son:

𝐹 𝑝
1,𝑘(𝑡) = 𝑒𝜏⇑𝜏𝑘

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

1

2

⎛

⎝
𝜆0 +

𝜔𝜏 2

2𝑡0

⎞

⎠

2

−
1

2

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

2𝑝

𝜔𝜏

𝑡0

⎛

⎝
𝜆0 +

𝜔𝜏 2

2𝑡0

⎞

⎠

𝐹 𝑝
2,𝑘(𝑡) = 𝑒𝜏⇑𝜏𝑘

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

1

2

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜆0 + 𝜔
⎛

⎝
𝜏 −

𝑡0

2

⎞

⎠

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

2

−
1

2

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

2𝑝

𝜔

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜆0 + 𝜔
⎛

⎝
𝜏 −

𝑡0

2

⎞

⎠

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

Per al cas d’alta velocitat, la integral 𝐹 𝑝
2,𝑘(𝑡) = 0 i la integral 𝐹 𝑝

1,𝑘(𝑡) té com a

ĺımit superior 𝑡 en comptes de 𝑡0, donat que la vena pont arriba a la ruptura per

a un temps 𝑡 < 𝑡0.

Valor promig

En aquest cas es planteja una forma més senzilla i que ha estat utilitzada en aquest

estudi. L’aproximació consisteix en prendre el valor promig de la part Φ𝐹 (𝜀𝑥) =

(1 + 2𝑏0𝜀2𝑥)𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥 de la integral 𝐼𝑘 (4.8), tal que, si es considera aquesta funció des

de un instant inicial on 𝑡 = 0 i la deformació és nul·la, fins a la deformació final

𝐸𝑓 , s’obté:

𝜑𝐹 (𝐸𝑓) =
1

𝐸𝑓
∫

𝐸𝑓

0
𝜑𝐹 (𝜀) d𝜀 = 𝑒𝑏0𝐸

2
𝑓 (4.16)

vàlid per petites deformacions, per tant, per a una deformació general, la simpli-

ficació resulta en:

𝜑𝐹 (𝜀𝑥) = ∫
𝜀𝑥

0
(1 + 2𝑏0𝜀

2
𝑥)𝑒

𝑏0𝜀
2
𝑥 ≈ 𝑒𝑏0𝜀

2
𝑥 (4.17)

Reescrivint doncs la integral en funció d’aquesta aproximació, el model (4.8)

viscoelàstic resulta:

𝜎𝑥 = 𝑏0𝑐 ⌊︀𝜀𝑥𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥 + 𝑒𝑏0𝜀

2
𝑥

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘 ∫
𝑡

0
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘�̇�𝑥𝑥 d𝜏}︀ (4.18)
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4.2.3 Expressions per ajusta les dades dels assaigs de tracció

simple

Com s’ha observat a la particularització del tensor de tensions (veure subsecció

4.1.3), la tensió axial es calcula com 𝜎𝑥(𝑡) = 𝐹𝑡⇑𝜆𝑡𝐴0. Mentre que la força per

a cada instant de temps de l’assaig s’ha obtingut de les dades de la màquina

i l’allargament 𝜆𝑡 es pot calcular amb el desplaçament de bancada al llarg de

l’assaig (també conegut), la secció transversal inicial 𝐴0 s’ha de mesurar. De fet,

la secció transversal de la vena pont ha estat mesurada amb un procediment de

fotografia de les VPP amb una lupa binocular (secció 3.1). No obstant i com

s’ha exposat en la secció esmentada, al llarg de la vena pont s’observa una clara

variabilitat del diàmetre, fet que afecta al valor de la secció transversal que ha

estat calculada mitjançant el diàmetre promig. Encara que aquesta ha estat

escollida com la millor forma de determinar la secció resistent, es coherent pensar

que la vena pont trencarà per la secció més dèbil (que dependrà, entre d’altres

coses, de com de prima és i el diàmetre que té). Escollir la regió menys resistent

estructuralment és complicat donades les redüıdes dimensions de la vena pont i

considerant, a més, que aquesta s’aprima i el seu diàmetre es redueix a mesura

que s’incrementa la deformació (i tampoc es coneix com afecta aquesta estricció

al llarg de la vena pont).

Per aquest motiu, resulta molt més interessant considerar en comptes de la tensió

real, una mesura alternativa de força tal que, en el cas del model elàstic:

𝐹𝑡

𝜆𝑡𝐴0

≈ 𝑏0𝑐 (𝜀𝑥𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥) →

𝐹𝑡

𝜆𝑡

= 𝐴0𝑏0𝑐 (𝜀𝑥𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥)

i el model elàstic ajustat a les dades experimentals serà:

𝐹𝑡

𝜆𝑡

≈ 𝑏0𝑐0𝜀𝑥𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥 (4.19)

que serà ajustat a les dades experimentals dels assaigs de tracció en una primera

fase, on els paràmetres a determinar seran 𝑏0 i 𝑐0 = 𝑐𝐴0.

Pel que fa al model viscoelàstic, aquest es reescriu en funció de la força i tenint
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en compte la simplificació de la equació (4.18) com:

𝐹𝑡

𝜆𝑡

= 𝑏0𝑐0 ⌊︀𝜀𝑥𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥 +

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘𝐼𝑘}︀ , 𝐼𝑘 = 𝑒𝑏0𝜀
2
𝑥
∫

𝑡

0
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘�̇�𝑥𝑥 d𝜏 (4.20)

que s’ajustarà en una segona fase, recalculant els paràmetres constitutius anteriors

𝑏0 i 𝑐0 i obtenint al mateix temps la resta de paràmetres viscoelàstics 𝑔𝑘 i 𝜏𝑘 dins de

la integral 𝐼𝑘 (el càlcul d’aquestes integrals es consideren en detall a la secció A.1

de l’apèndix). Amb aquest doble ajust es podrà conèixer el pes de la contribució

elàstica i viscoelàstica al comportament mecànic de les VPP.

Pel que fa al sumatori del model viscoelàstic, pot veure’s que hi haurà tants

parells de paràmetres a ajustar (𝑔𝑘, 𝜏𝑘) com el valor de 𝑁 . Es obvi que, quant més

alt sigui el valor de 𝑁 més prećıs serà l’ajust però més paràmetres tindrà el model,

cosa que dificulta tant la interpretació de paràmetres com obtenir paràmetres

realistes i coherents entre les diferents mostres.

Per saber quin és el valor de 𝑁 adient, s’han realitzat ajustos des de 𝑁 = 1 i s’ha

anat augmentant el valor de 𝑁 , observant que 𝑁 = 3 és un valor suficient per

obtenir un bon ajust juntament amb paràmetres del mateix ordre de magnitud

entre mostres. D’aquesta forma, el ajust que s’ha realitzat és:

𝐹𝑡

𝜆𝑡

= 𝑏0𝑐0 ⌊︀𝜀𝑥𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥 +

3

∑
𝑘=1

𝑔𝑘𝐼𝑘}︀ = 𝑏0𝑐0 )︀𝜀𝑥𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥 + 𝑔1𝐼1(𝜏1) + 𝑔2𝐼2(𝜏2) + 𝑔3𝐼3(𝜏3)⌈︀

obtenint aix́ı un total de 8 paràmetres (𝑏0, 𝑐0; 𝑔1, 𝑔2, 𝑔3; 𝜏1, 𝜏2, 𝜏3).

Assaig de tracció a alta velocitat

Com s’ha esmentat en aquesta secció, en l’assaig de velocitat alta no s’arriba a la

velocitat de màquina establerta, donat que la vena pont trenca abans d’assolir-la,

és a dir, la ruptura es produeix per un temps d’assaig 𝑡 < 𝑡0. Concretament, en

aquests assaigs la velocitat programada de màquina ha estat de 𝑣𝑓 ≈ 50 mm/s,

però les VPP assajades arriben a velocitats d’aproximadament 15-20 mm/s just

en el moment de la fractura. L’increment progressiu de la velocitat de màquina

implica que aquesta està accelerant durant tot l’assaig cont́ınuament fins a la
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ruptura, de forma constant. La velocitat i el desplaçament son:

𝑣(𝑡) = 𝑎𝑡, 𝛿(𝑡) = ∫
𝑡

𝑡=0
𝑣(𝑡)d𝑡 = 𝑣 → 𝛿(𝑡) =

𝑎𝑡2

2
(4.21)

essent 𝑎 l’acceleració de la màquina. L’acceleració es pot calcular experimental-

ment com la pendent de la gràfica velocitat-temps, on la velocitat s’obté integrant

el desplaçament de màquina (cal recordar que les dades obtingudes de l’assaig són

el temps, el desplaçament de bancada i la força detectada per la cel·la de càrrega).

S’ha observat que, en tots els casos l’acceleració és 𝑎 ≈ 50 mm/s2.

L’allargament i la seva derivada seran:

𝜆𝑡 = 𝜆0 +
𝑎𝑡2

2𝐿0

, �̇�𝑡 =
𝑎𝑡

𝐿0

(4.22)

Per tant la deformació i la velocitat de deformació, calculades mitjançant la ex-

pressió (4.15):

𝜀𝑥(𝑡) =
1

2

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

⎛

⎝
𝜆0 +

𝑎𝑡2

2𝐿0

⎞

⎠

2

− 1

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

, �̇�𝑥𝑥(𝑡) =
⎛

⎝
𝜆0 +

𝑎𝑡2

2𝐿0

⎞

⎠

𝑎𝑡

𝐿0

(4.23)

Conegudes les variables 𝜀𝑥(𝑡) i �̇�𝑥𝑥(𝑡), es pot ajustar el model elàstic de la

equació (4.19), determinant els paràmetres 𝑏0 i 𝑐0.

D’altra banda, el model viscoelàstic a ajustar serà el proporcionat a la equació

(4.20), on 𝐼𝑘 serà:

𝐼𝑘 = 𝑒𝑏0𝜀
2
𝑥 ∫

𝑡

0
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘

⎛

⎝
𝜆0 +

𝑎𝜏 2

2𝐿0

⎞

⎠

𝑎𝜏

𝐿0

d𝜏

= 𝑒𝑏0𝜀
2
𝑥

𝑎𝜏𝑘

2𝐿2
0

)︀𝑎𝑡2(𝑡 − 3𝜏𝑘) + 2(𝜏𝑘(𝑒−𝑡⇑𝜏𝑘 − 1) + 𝑡)(3𝑎𝜏 2𝑘 +𝐿0𝜆0)⌈︀

El sumatori de (4.20) s’expandirà fins a𝑁 = 3, obtenint els paràmetres (𝑏0, 𝑐0; 𝑔1, 𝑔2, 𝑔3; 𝜏1, 𝜏2, 𝜏3).

El temps 𝑡 i l’allargament 𝜆𝑡 del qual depenen la deformació 𝜀𝑥 i la velocitat de

deformació �̇�𝑥𝑥 son variables que canvien al mateix temps (l’allargament es de-

termina del desplaçament de bancada).
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Assaig de tracció a mitja i baixa velocitat

A diferència dels assaigs a alta velocitat, en els assaigs a mitja o baixa veloc-

itat śı s’assoleix la velocitat 𝑣𝑓 final introdüıda a la màquina UTM. D’aquesta

forma, el perfil de velocitats de la màquina presenta dos trams: una primera fase

d’acceleració on la velocitat passa de zero fins a la velocitat final 𝑣𝑓 i una segona

fase on la velocitat és constant i igual a la final. Degut a això, el desplaçament

primer incrementa seguint una llei quadràtica i, assolida la velocitat final, segueix

augmentant però proporcionalment. Els perfils de velocitat i desplaçament cor-

responen als de la figura 4.3.

En aquests assaigs, la velocitat i el desplaçament segueixen una expressió

equivalent a (4.10):

𝑣(𝑡) =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

𝑎𝑡 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

𝑣𝑓 𝑡0 < 𝑡 < 𝑡𝑓

, 𝛿(𝑡) =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

𝑎𝑡2

2
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

𝑣𝑓
⎛

⎝
𝑡 −

𝑡0

2

⎞

⎠
𝑡0 < 𝑡 < 𝑡𝑓

(4.24)

L’allargament i la seva derivada seran:

𝜆(𝑡) =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

𝜆0 +
𝑎𝑡2

2𝐿0

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

𝜆0 +
𝑣𝑓

𝐿0

⎛

⎝
𝑡 −

𝑡0

2

⎞

⎠
𝑡0 < 𝑡 < 𝑡𝑓

, �̇�(𝑡) =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

𝑎𝑡

𝐿0

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

𝑣𝑓

𝐿0

𝑡0 < 𝑡 < 𝑡𝑓

(4.25)

A partir d’aquestes expressions, la deformació és:

𝜀𝑥 =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

1

2

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

⎛

⎝
𝜆0 +

𝑎𝑡2

2𝐿0

⎞

⎠

2

− 1

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

1

2

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

⎛

⎝
𝜆0 +

𝑣𝑓

𝐿0

⎛

⎝
𝑡 −

𝑡0

2

⎞

⎠

⎞

⎠

2

− 1

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

𝑡0 < 𝑡 < 𝑡𝑓

(4.26)
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I la velocitat de deformació:

�̇�𝑥𝑥 =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

⎛

⎝
𝜆0 +

𝑎𝑡2

2𝐿0

⎞

⎠

𝑎𝑡

𝐿0

0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡0

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜆0 +
𝑣𝑓

𝐿0

⎛

⎝
𝑡 −

𝑡0

2

⎞

⎠

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

𝑣𝑓

𝐿0

𝑡0 < 𝑡 < 𝑡𝑓

(4.27)

De nou, el model elàstic ajustat serà el donat a la expressió (4.19) tenint en

compte els dos intervals, obtenint també els paràmetres 𝑏0 i 𝑐0.

Aix́ı mateix, s’ajustarà el model viscoelàstic de la equació (4.20), però on la

integral 𝐼𝑘 s’ha d’operar en dos trams (el tram d’increment de velocitat i el tram

de velocitat constant), és a dir, tindrà la forma:

𝐹𝑡

𝜆𝑡

= 𝑏0𝑐0 ⌊︀𝜀𝑥𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥 +

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘𝐼𝑘}︀ , 𝐼𝑘 = ∫
𝑡0

0
Φ(𝜏) d𝜏

)︁⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂]︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂)︂
𝐼𝑘,1

+∫

𝑡

𝑡0
Φ(𝜏) d𝜏

)︁⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂]︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂)︂
𝐼𝑘,2

(4.28)

on les integrals seran:

𝐼𝑘,1 = 𝑒𝑏0𝜀
2
𝑥 ∫

𝑡0

0
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘

⎛

⎝
𝜆0 +

𝑎𝜏 2

2𝐿0

⎞

⎠

𝑎𝜏

𝐿0

d𝜏

= 𝑒𝑏0𝜀
2
𝑥

𝑎𝜏𝑘

2𝐿2
0

𝑒−𝑡⇑𝜏𝑘 )︀2𝜏𝑘 (1 − 𝑒𝑡0⇑𝜏𝑘) (3𝑎𝜏 2𝑘 +𝐿0𝜆0) + . . .

⋅ ⋅ ⋅ + 𝑡0𝑒𝑡0⇑𝜏𝑘(6𝑎𝜏 2𝑘 − 3𝑎𝜏𝑘𝑡0 + 𝑎𝑡20 + 2𝐿0𝜆0)⌈︀

𝐼𝑘,2 = 𝑒𝑏0𝜀
2
𝑥 ∫

𝑡

𝑡0
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜆0 +
𝑣𝑓

𝐿0

⎛

⎝
𝑡 −

𝑡0

2

⎞

⎠

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

𝑣𝑓

𝐿0

= 𝑒𝑏0𝜀
2
𝑥

𝑣𝑓𝜏𝑘

2𝐿2
0

(︀2(𝐿0𝜆0 − 𝑣𝑓𝜏𝑘) (1 − 𝑒𝑡0⇑𝜏𝑘) − 𝑣𝑓 𝑡0 (1 + 𝑒𝑡0⇑𝜏𝑘) − 2𝑣𝑓 𝑡⌋︀

amb la suma de les dues integrals i expandint el sumatori fins 𝑁 = 3 s’obté

el model per ajustar els paràmetres anteriors juntament amb els sis paràmetres

viscoelàstics (𝑔𝑘, 𝜏𝑘).

Els resultats obtinguts dels assaigs experimentals, juntament amb els paràmetres
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ajustats, s’exposen a la seccions 5.1 i 5.2.

Estudi de la dependència de la tensió amb la velocitat

En aquesta secció es compara el model elàstic de Fung amb un model quasi-lineal

viscoelàstic de Fung, considerant diferents velocitats de deformació constants.

És a dir, considerem que �̇�𝑥𝑥 = 𝛽0 i que 𝜀𝑥(𝑡) = 𝛽0𝑡. Amb aquest canvi es

pot avaluar el model (4.8) amb un canvi de variable. Aix́ı, definim la variable

𝜖 = 𝜀𝑥(𝜏) i per tant, donat que la velocitat de deformació és constant, es tindrà

que 𝜖 = 𝜀𝑥(𝜏) = 𝛽0𝜏 , per tant el canvi de variable vindrà donat per:

𝜀𝑥(𝜏) = 𝜖, 𝜏 = 𝜖⇑𝛽0, �̇�𝑥𝑥d𝜏 = 𝛽0d𝜏 = d𝜖

Si s’introdueix aquest canvi de variable a la equació (4.8), cada integral vindrà

donada per:

𝐼𝑘 = 𝑒
− 𝜀𝑥

𝛽0𝜏𝑘 ∫

𝜀𝑥⇑𝛽0

0
𝑒

𝜖
𝛽0𝜏𝑘 (1 + 2𝑏0𝜖

2)𝑒𝑏0𝜖
2

d𝜖

Definint 𝜃𝑘 ∶= 𝛽0𝜏𝑘, es tindrà que:

𝐼𝑘 = 𝜀𝑥𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥 +

𝑒
− 𝜀𝑥

𝜃𝑘 − 𝑒𝑏0𝜀
2
𝑥

2𝜃𝑘𝑏0
+
𝑒
−( 𝜀𝑥

𝜃𝑘
+ 1

4𝜃2
𝑘
𝑏0
)

4𝜃2𝑘𝑏
3⇑2
0

𝐹𝑣(𝜀𝑥, 𝑏0, 𝜃𝑘)

on la funció 𝐹𝑣(𝜀𝑥, 𝑏0, 𝜃𝑘) s’ha definit per abreujar la notació, i ve donada per:

𝐹𝑣(𝜀𝑥, 𝑏0, 𝜃𝑘) ∶=
⌋︂
𝜋𝑖

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

erf
⎛

⎝

𝑖

2𝜃𝑘𝑏
1⇑2
0

⎞

⎠
− erf

⎛

⎝
+

𝑖

2𝜃𝑘𝑏
1⇑2
0

+ 𝑖𝜀𝑥𝑏
1⇑2
0

⎞

⎠

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

Aquesta funció 𝐹𝑣 és real, encara que apareix la part 𝑖, donat que aqúı erf(⋅)

representa la funció error que ve donada per:

erf(𝑥) ∶=
2
⌋︂
𝜋
∫

𝑥

0
𝑒−𝑧

2

d𝑧 ⇒ 𝑖 ⋅ erf(𝑖𝑥) = −
2
⌋︂
𝜋

∞
∑
𝑘=0

𝑥2𝑘+1

(2𝑘 + 1)𝑘!
∈ R, ∀𝑥 ∈ R
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i aix́ı, la tensió total serà:

𝜎𝑥 = 𝑏0𝑐

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜀𝑥𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥 +

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘

⎛
⎜
⎜
⎝

𝜀𝑥𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥 +

𝑒
− 𝜀𝑥

𝜃𝑘 − 𝑒𝑏0𝜀
2
𝑥

2𝜃𝑘𝑏0
+
𝑒
−( 𝜀𝑥

𝜃𝑘
+ 1

4𝜃2
𝑘
𝑏0
)

4𝜃2𝑘𝑏
3⇑2
0

𝐹𝑣(𝜀𝑥, 𝑏0, 𝜃𝑘)

⎞
⎟
⎟
⎠

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

(4.29)

Figura 4.4. Influència de la velocitat de deformació en la corba tensió-deformació per a les
velocitats �̇� = 0,1⇑𝜏1 (corba superior), 0,2⇑𝜏1 (corba intermitja) i 0,5⇑𝜏1 (corba inferior). S’han
considerat els valors de 𝑏0 = 12, 𝑐 = 0,10 i 𝑔1 = 0,8.

La figura 4.4 mostra la variació de la tensió segons la equació anterior (A.1)

per a diferents velocitats de deformació. Es pot veure que, per a petites defor-

macions, la equació produeix petits canvis. En particular, la rigidesa o mòdul

de Young tangent d𝜎𝑥⇑d𝜀𝑥 → 𝑏0𝑐(1 + 𝑔1 + ⋅ ⋅ ⋅ + 𝑔𝑁) tendeix al mateix valor per a

𝜀𝑥 → 0, independentment de la velocitat de deformació, com mostra la figura 5.5,

obtinguda al derivar la equació (A.1).

Per a ajustos de corbes amb velocitat constant, donat que 𝜀𝑥 < 0,55 s’ha

utilitzat la aproximació de la funció 𝐹𝑣:

𝐹𝑣(𝜀𝑥, 𝑏0, 𝜃𝑘) ≈ 𝑒
1

4𝜃2
𝑘
𝑏0 𝑏

1⇑2
0 𝜀𝑥 (2𝑏0 +

2𝑏0𝜃2 + 1

3𝜃2
𝜀2𝑥 +

12(𝑏20𝜃
4 + 𝑏0𝜃2) + 1

60𝜃4
𝜀4𝑥 + . . .)
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i amb aquesta simplificació, la equació anterior (A.1) queda:

𝜎𝑥 ≈ 𝑏0𝑐

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝜀𝑥𝑒
𝑏0𝜀

2
𝑥 +

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘
⎛

⎝
𝜀𝑥𝑒

𝑏0𝜀
2
𝑥 +

𝑒
− 𝜀𝑥

𝜃𝑘 − 𝑒𝑏0𝜀
2
𝑥

2𝜃𝑘𝑏0
+

𝑒
− 𝜀𝑥

𝜃𝑘

4𝜃2𝑘𝑏0
𝐹𝑣(𝜀𝑥)

⎞

⎠

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

(4.30)

on 𝐹𝑣(𝜀𝑥) és un polinomi de cinquè grau:

𝐹𝑣(𝜀𝑥) = 𝜀𝑥 ⌊︀2𝑏0 + (
2𝑏0
3

+
1

3𝜃2
) 𝜀2𝑥 + (

𝑏20
5
+

𝑏0
5𝜃2

+
1

60𝜃4
) 𝜀4𝑥}︀

4.3 Assaigs de cicles i relaxació

Com s’ha descrit a la secció 3.2.3, els assaigs de cicles realitzats amb les VPP

consisteixen en seguit d’etapes diferents d’aplicació de deformació, on l’objectiu

és analitzar la relaxació de les tensions de la mostra. Concretament, es van

realitzar un total de 9 càrregues, dividides en quatre categories principals:

� Càrrega-relaxació o càrrega rectangular. Càrrega i manteniment.

Etapes (1), (3.1), (3.2), (3.3).

� Càrrega ćıclica o cicles. Càrrega i descarrega successives 𝑛 vegades.

Etapa (2).

� Càrrega-descàrrega o càrrega triangular. Càrrega i descarrega a una

velocitat establerta. Etapes (4.1), (4.2), (4.3).

� Ruptura. Càrrega fins trencament. Etapa (5).

El tractament de dades dependrà del tipus de tram analitzat. En aquest estudi, les

càrregues rectangulars de cada mostra seran ajustades amb el model viscoelàstic

exposat a la secció anterior, però particularitzat per a les configuracions d’assaig;

la càrrega ćıclica serà utilitzada per calcular el USF (unconditioned scale factor)

que donarà informació de la relaxació de la mostra. Les càrregues triangular

s’utilitzen per verificar si les constants calculades pels altres mètodes apliquen

també a aquestes condicions de càrrega. Finalment l’estirament fins a trencament

s’utilitzarà per ajustar el model de tracció de la secció anterior.

Tot seguit s’exposen els càlculs realitzats a cada tipus de tram. La deformació
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màxima aplicada 𝜀max s’ha escollit com el 20% de la deformació de ruptura de

la vena pont cerebral, la qual s’ha definit com el promig de les deformacions de

ruptura dels assaigs de tracció. D’aquesta forma, la deformació màxima 𝜀max

escollida ha estat del 5% de deformació de la mostra original, la longitud de la

qual ha estat mesurada al inici del assaig. El temps de manteniment de càrrega i

relaxació entre etapes ha estat de 50 s i la velocitat d’assaig de 50 mm/min, tal

i com s’ha explicat a la secció 3.2.3.

4.3.1 Assaigs de relaxació

Una càrrega rectangular consisteix en la sol·licitació de la vena pont cerebral

fins a una deformació 𝜀max i el manteniment d’aquesta deformació durant un

temps establert (50 segons), per posteriorment tornar a deformació nul·la. En un

material viscoelàstic, durant el temps de manteniment es produeix una relaxació

de la tensió, que serà la regió d’interès de l’assaig.

El model constitutiu serà ajustat a les dades de relaxació, és a dir, un cop

s’ha assolit la deformació màxima 𝜀max i serà similar al ajustat als assaigs de

tracció. Concretament, la tensió es descomposa en la part elàstica i la vis-

coelàstica 𝜎𝑥 = 𝜎
(𝑒)
𝑥 + 𝜎

(𝑣)
𝑥 , on la tensió elàstica un cop aplicada la deformació

màxima correspondrà a la llei de Hooke 𝜎
(𝑒)
𝑥 = 𝐸0𝜀𝑥, i la viscoelàstica vindrà

donada per la equació (2.47), tal que la tensió total serà:

𝜎𝑥 = 𝜎
(𝑒)
𝑥 + 𝜎

(𝑣)
𝑥 = 𝐸0𝜀𝑥 +𝐸0

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘 ∫
𝑡

0
�̇�𝑥𝑥𝑒

−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘 d𝜏

)︁⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂]︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂)︂
𝐼𝑘

(4.31)

on la integral s’estendrà fins a 𝑁 = 3 igual que en els assaigs de tracció i 𝐸0 és el

mòdul elàstic de la vena pont.

La càrrega s’ha realitzat a la velocitat màxima de la màquina, és a dir, a

50 mm/s. No obstant i degut a les redüıdes dimensions de les VPP, en moltes

ocasions no s’ha assolit la velocitat màxima durant la càrrega de la mostra. La

figura 4.5 mostra l’increment de longitud aplicat per la màquina a la mostra i

la velocitat de màquina durant aquest temps. Pot veure’s com s’incrementa la

longitud de 0 a aproximadament 0,3 mm, que correspon al 5% de la longitud inicial

de la mostra (𝐿0 = 6 mm) i un cop assolit el desplaçament màxim aquest es manté
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(a) (b)

Figura 4.5. Corba en funció del temps de (a) la velocitat de màquina i (b) el desplaçament,
on es mostra la corba experimental (vermell) i la teòrica corresponent a una funció Gamma i
la seva integral.

durant 50 segons. D’aquesta forma, la màquina s’accelera des de 0 mm/min per

aplicar la deformació, i quan està arribant al desplaçament de 0,3mm escollit

inicialment, comença a frenar fins aturar-se. Per tant, la velocitat de sol·licitació

no és constant, si no que segueix la tendència de la figura 4.5 que correspon la

integral de la corba desplaçament obtinguda de la màquina. Com es pot veure,

la velocitat s’incrementa fins assolir un màxim i tot seguit es redueix fins a zero,

un cop aplicat el desplaçament establert. A més, la velocitat màxima es de

12 mm/s, inferior als 50 mm/s establerts a la màquina. Experimentalment, la

velocitat segueix una corba del tipus Gamma, de la forma:

�̇�𝑡 =
Δ𝛿

𝑡𝑎
(
𝑡 − 𝑡𝑑
𝑡𝑎

)
𝑛 𝑒−(𝑡−𝑡𝑑)⇑𝑡𝑎

Γ(𝑛 + 1)
, 𝑡 ≥ 𝑡𝑑; (4.32)

essent Δ𝛿 l’allargament màxim, 𝑡 el temps, 𝑡𝑑 el temps de retard que triga la

màquina en iniciar el seu moviment, 𝑡𝑎 està relacionat amb el temps en el que

s’assoleix la velocitat màxima i 𝑛 un coeficient que depèn de la forma de la corba.

Experimentalment, el temps 𝑡𝑑 i 𝑡𝑎 han estat ajustats a la corba experimental de

velocitats. D’altra banda, s’ha observat que un valor de 𝑛 = 3 és adient i suficient

per a descriure la corba de velocitat de tots els trams de càrrega rectangular de les
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mostres. La corba vermella de la figura 4.5(b) mostra la descripció de la velocitat

donada per una funció Gamma de 𝑛 = 3.

La integral de la funció Gamma (4.32) amb 𝑛 = 3 pren la forma de:

𝛿𝑡 =Δ𝛿 ⌊︀1 − (1 +
(𝑡 − 𝑡𝑑)

𝑡𝑎
+
(𝑡 − 𝑡𝑑)2

2𝑡2𝑎
+
(𝑡 − 𝑡𝑑)3

6𝑡3𝑎
) 𝑒−(𝑡−𝑡𝑑)⇑𝑡𝑎}︀ (4.33)

que també descriu adientment les dades experimentals de desplaçament, tal i com

mostra la figura 4.5(a).

En base a aquestes expressions, es procedeix a determinar la forma de la defor-

mació 𝜀𝑥 = (𝜆𝑡 − 1)⇑2 i la velocitat de deformació �̇�𝑥𝑥 = 𝜆𝑡�̇�𝑡, per a les quals es

necessita l’allargament i la seva derivada, que es divideixen per trams en:

𝜆𝑡 =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

1 𝑡 ≤ 𝑡𝑑

𝜆0 + 𝛿𝑡⇑𝐿0 𝑡𝑑 ≤ 𝑡 < 𝑡𝑓

𝜆0 +Δ𝛿⇑𝐿0 𝑡𝑓 ≤ 𝑡

, �̇�𝑡 =

)︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀
⌋︀
⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀⌉︀]︀

0 𝑡 ≤ 𝑡𝑑

�̇�𝑡⇑𝐿0 𝑡𝑑 ≤ 𝑡 < 𝑡𝑓

0 𝑡𝑓 ≤ 𝑡

(4.34)

donat que 𝜆0 i 𝐿0 son constants, aix́ı com l’allargament màxim o final Δ𝛿.

Pot veure’s que, donat que el moviment de màquina i per tant la deformació

comencen un cop assolit el temps 𝑡𝑑, la integral 𝐼𝑘 té com a ĺımit inferior aquest

temps 𝑡𝑑. No obstant, s’ha observat que 𝑡𝑑 ≈ 0, essent molt més petit que el

temps de duració d’aplicació de la càrrega, per tant el desplaçament i velocitat

es redueixen a:

�̇�𝑡 =
Δ𝛿

𝑡𝑎

⎛

⎝

𝑡

𝑡𝑎

⎞

⎠

𝑛
𝑒−𝑡⇑𝑡𝑎

6

𝛿𝑡 =Δ𝛿

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

1 −
⎛

⎝
1 +

𝑡3

6𝑡3𝑎
+

𝑡2

2𝑡2𝑎
+

𝑡

𝑡𝑎

⎞

⎠
𝑒−𝑡⇑𝑡𝑎

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

(4.35)

on Γ(𝑛 + 1) = 6 per 𝑛 = 3 i es prenen el segon i tercer tram de la equació (4.34).

Aix́ı, la integral 𝐼𝑘 del model (4.31) pren la forma de:

𝐼𝑘 = ∫
𝑡

0
�̇�𝑥𝑥𝑒

−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘 d𝜏 =

= ∫
𝑡𝑓

0

⎨⎝⎝⎝⎝⎪
𝜆0 +

Δ𝛿

𝐿0

⎛
⎝
1 −
⎛
⎝
1 +

𝑡3

6𝑡3𝑎
+

𝑡2

2𝑡2𝑎
+

𝑡

𝑡𝑎

⎞
⎠
𝑒−𝑡⇑𝑡𝑎

⎞
⎠

⎬⎠⎠⎠⎠⎮

Δ𝛿𝑡3𝑒−𝑡⇑𝑡𝑎

6𝐿0𝑡4𝑎
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘d𝜏

(4.36)
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Aquesta integral pren la forma general:

𝐼𝑘(𝑡) ≈
𝑒−𝛼1𝑡⇑𝜃𝑘

(1 − 𝜃𝑘)4(1 − 2𝜃𝑘)7

11

∑
𝑚=1

𝜃𝑚𝑘 (𝜇𝑚 + 𝜈𝑚𝑒
−𝛼2⇑𝜃𝑘) (4.37)

on els coeficients del sumatori 𝜇𝑚 i 𝜈𝑚 prenen diferents valors per a cada 𝑚, on

s’ha observat que 𝜈𝑚 > 0 i 𝜇𝑚 < 0 per a 𝑚 parells, i 𝜈𝑚 < 0 i 𝜇𝑚 > 0 per a 𝑚

imparells. A més, per a tots els casos 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 = 𝜇4 = 0. Les constants 𝛼1, 𝛼2,

𝜈𝑚 i 𝜇𝑚 de les condicions d’assaig i les caracteŕıstiques espećıfiques de la mostra

(longitud, temps de càrrega, etc.) i han estat determinades mitjançant el software

Maple® en el qual s’ha programat una subrutina amb la expressió i on s’han

introdüıt dites condicions per a cada tram de cada mostra.

A més, si s’expandeixen els termes del sumatori anterior de la equació (4.37) de

la forma ∑
11
𝑚=1 𝜃𝑚𝑘 (𝜇𝑚+𝜈𝑚𝑒−𝛼2⇑𝜃𝑘) = ∑11

𝑚=1ϒ𝑚, s’ha observat que cada terme es del

ordre de:

ϒ1 ≈ 10−27 ϒ4 ≈ 10−19 ϒ7 ≈ 10−10 ϒ10 ≈ 10−04

ϒ2 ≈ 10−24 ϒ5 ≈ 10−15 ϒ8 ≈ 10−7 ϒ11 ≈ 10−2

ϒ3 ≈ 10−21 ϒ6 ≈ 10−12 ϒ9 ≈ 10−5

Per tant, el terme que més contribueix és el ϒ11, seguit del ϒ10 que és 100 vegades

inferior i la resta encara més petits. Aix́ı, les proves han mostrat que els termes

inferiors a ϒ9 inclòs son negligibles, i el model a ajustar té la forma de:

𝜎𝑥 = 𝐸0𝜀𝑥 +𝐸0

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘
𝑒−𝛼1𝑡⇑𝜃𝑘

(1 − 𝜃𝑘)4(1 − 2𝜃𝑘)7

11

∑
𝑚=10

𝜃𝑚𝑘 (𝜇𝑚 + 𝜈𝑚𝑒
−𝛼2⇑𝜃𝑘) (4.38)

Tenint en compte la transformació 𝜎𝑥 = 𝐹𝑡⇑𝐴0𝜆0 descrita a la secció 4.2.3, el

model anterior es reescriu:

𝐹𝑡

𝜆𝑡

= 𝐴0𝐸0

⎛

⎝

𝜆2
𝑡 − 1

2
+

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘
𝑒−𝛼1𝑡⇑𝜃𝑘

(1 − 𝜃𝑘)4(1 − 2𝜃𝑘)7

11

∑
𝑚=10

𝜃𝑚𝑘 (𝜇𝑚 + 𝜈𝑚𝑒
−𝛼2⇑𝜃𝑘)

⎞

⎠
(4.39)

on 𝐴0 i 𝐸0 es poden extreure d’un assaig a baixa velocitat, on la part viscoelàstica

per tant és nul·la. Aix́ı mateix, pot veure’s que, quan la relaxació de la mostra

és completa, la part viscoelàstica ha de ser nul·la i per tant:

𝐸0𝐴0 =
2𝐹𝑡

𝜆3
𝑡 − 𝜆𝑡
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El model reflexa la relaxació observada als experiments, com mostra la figura 4.6

Figura 4.6. Gràfic que reflexa el comportament del model de relaxació.

Per realitzar els ajustos, primer s’ha fixat al model (4.39) 𝑘 = 1, obtenint els valors

(𝑔1; 𝜏1), seguit d’un segon ajust amb 𝑘 = 2 determinant (𝑔1, 𝑔2; 𝜏1, 𝜏2) i finalment

un últim ajust amb 𝑘 = 3 per calcular tots els paràmetres (𝑔1, 𝑔2, 𝑔3; 𝜏1, 𝜏2, 𝜏3), i

en cada ajust s’han fet servir com a llavors els valors obtinguts al anterior. Els

temps 𝜏𝑘 de relaxació reflecteixen escales de temps del assaig i per tant, s’espera

que cada 𝜏𝑘 successiva sigui unes deu vegades inferior a l’anterior.

4.3.2 Assaigs de cicles ràpids càrrega-descàrrega

L’efecte viscoelàstic també es pot analitzar en fase de assaig (2), en la qual s’han

realitzat cicles de càrrega i descàrrega ràpida. Aquests cicles són ràpids en com-

paració amb alguns dels temps de relaxació 𝜏𝑘 del material. Això porta a la

suposició que en el temps en què transcorre un cicle de càrrega i descàrrega, el

VPP pot no tenir prou temps per relaxar la tensió intern i això es reflecteix en

les forces màximes assolides en cada cicle.
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La figura 5.10 mostra els pics de força en cicles successius. Es pot veure com

en cada nou cicle la força màxima assolida és menor, mostrant una relaxació

progressiva del teixit del PS VPP a mesura que augmenta el nombre de cicles.

Per a cada mostra, la USF (unconditioned scale factor), definit a Funk et al.

(2000),21 s’ha calculat com la relació següent:

USF(𝑛,𝑇 ) =
𝐹1

𝐹𝑛

> 1 (4.40)

on 𝑛 és el nombre de cicle acumulat i 𝑇 és el peŕıode dels cicles (𝑇 = 0,55).

Com s’observa en la xifra anterior, la magnitud de la USF creix progressivament

amb el nombre de cicles. En algunes mostres, ha arribat als 20 cicles, mentre

que en altres s’ha limitat a 10 cicles. A partir dels resultats, s’ha calculat que

el USF(𝑛 = 10) = 1.14 ± 0.085 i USF(𝑛 = 20) = 1.23 ± 0.095. A la secció A.2 d

l’apèndix, està justificat que la USF hauria de poder aproximar-se per una funció

del tipus

USF(𝑛,𝑇 ) ≈
1 + 𝑔0

1 + 𝑔0𝑒−𝛼(𝑇 )𝑛
(4.41)

4.3.3 Assaigs de càrrega-descàrrega triangular

A més de les assaigs de relaxació i les assaigs de cicle de càrrega ràpida, es

van realitzar tres assaigs addicionals de càrrega i descàrrega en forma d’ones

triangulars a velocitats de tensió molt diferents, corresponents a les etapes 4a,

4b i 4c realitzades a velocitats d’estirament constants �̇�𝑡 = 0.01,0.1 i 1 s−1. El

propòsit principal era verificar si els temps caracteŕıstics (𝜏𝑘) i els coeficients de

contribució (𝑔𝑘) obtinguts de les assaigs de relaxació podrien explicar bé la forma

d’aquestes corbes. El desplaçament tenia una forma molt més o menys triangular

(excepte per breus peŕıodes d’acceleració i desacceleració), cada ona triangular

inclöıa al voltant de 350 mesures al llarg del cicle de càrrega i descàrrega (𝑁𝑝 =

285, 365 i 385 punts, respectivament), que permetia fer una integració numèrica

de la contribució viscoelàstica en (5.4), utilitzant la regla de Simpson 3/8:1

𝐼𝑘 ∶= ∫

𝑡=𝑁𝑝ℎ

0

𝑓(𝜏)
(︁⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂[︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂(︂

𝑒𝜏⇑𝜏𝑘 �̇�𝑥(𝜏) d𝜏 ≈

=
1

4

𝑁𝑝−3
∑
𝑘=0

3ℎ

8
(𝑓(𝑡𝑘) + 3𝑓(𝑡𝑘+1) + 3𝑓(𝑡𝑘+2) + 𝑓(𝑡𝑘+3))

(4.42)
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on ℎ = 𝑡⇑𝑁𝑝 i 𝑡𝑘 = 𝑘ℎ. El resultat es pot veure a la figura 5.11 on es mostren les

corbes de força mesurades i predites pel model. L’ajust és raonable, tot i que les

corbes de mitjana i baixa velocitat mostren divergències més grans del model.

Això podria ser degut en part al fet que l’error d’integració és més gran per

a les corbes de càrrega més lentes. Això passa perquè el nombre de punts és

similar en les tres corbes, però la durada 𝑇𝑤 de l’ona triangular és diferent, l’error

numèric depèn del pas de temps ℎ utilitzat per a la integració numèrica, que és

donada per la relació ℎ = 𝑇𝑤⇑𝑁𝑝 (𝑁𝑝 és similar per a les tres corbes). L’error

resultant de la regla d’integració 3/8 de Simpson prové de:

𝑒 ≤
3ℎ5

80
𝑁𝑝∑

𝑘

max
𝜉𝑘∈(𝑡𝑘−1,𝑡𝑘)

d4𝑓(𝜉𝑘)

d𝜏 4
< 𝐶

3𝑇 5
𝑤

80𝑁4
𝑝

�̇� (4.43)
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78



5
Resultats

En aquest caṕıtol s’exposen els resultats obtinguts. En la secció 5.1 es resumeixen

les troballes respecte a modelitzar les venes pont parasagitals (VPP) mitjançant

un moment hiper-elàstic no-lineal de tipus Fung. En la secció 5.2 es resumeixen

les troballes en conte als efectes viscoelàstics detectables en VPP, en la secció 5.3

es detallen les troballes respecte als efectes de l’edat. A la secció 5.4 s’explica

com aplicar els resultats anteriors a desenvolupar una mètrica de dany útil que

usada juntament amb la simulació numèrica pogués millorar el disseny segur de

sistemes de retenció.

5.1 Propietats elàstiques

Per determinar les propietats elàstiques es va seguir el protocol d’assaig descrit a

la secció 3.2 i es van analitzar els resultats mesurats mitjançant les equacions de

la secció 4.1.1. En tota secció la variable 𝜀 designa el component longitudinal del

tensor de deformacions material de Green–Lagrange i 𝜎 designa la tensió principal

del segon tensor de tensions de Piola–Kirchhoff.
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5.1.1 Corbes i resultats numèrics del model elàstic

La forma obtinguda per les corbes de força-deformació als assaigs de tracció que

es mostren a la figura 5.1, exemplifiquen el comportament mecànic elàstic de les

VPP. A mesura que la creix la deformació el pendent de la corba es va fent més

gran, per tant, tenim un procés de rigidització progressiva del material. Això es

deu a que per baixes deformacions la xarxa de fibres de col·lagen està formada per

moltes fibres, la major part de les quals no està completament estirada (veure

figura 5.1). A mesura que més i més fibres espećıfiques arriben a estar tenses

comencen a oferir més i més resistència a ser estirades. Això explica la forma

clarament convexes de les corbes. Aquesta forma convexa, implica que el mòdul

de Young efectiu a cada nivell de deformació, mesurat com el pendent local de la

corba, augmenta progressivament tal com s’ha explicat.

(a) (b)

Figura 5.1. Corbes força-deformació per totes les mostres: (a) baixa i mitjana veloc-
itat de deformació (�̇� < 0,60 s−1) i (b) alta velocitat de deformació (�̇� > 0,60 s−1).

La taula 5.1 conté tots els valors obtinguts per a la tensió elàstica (𝜎𝑦) , la

tensió última de falla (𝜎𝑢), la deformació elàstica (𝜀𝑦) i la deformació màxima (𝜀𝑢),

que van ser definides aquestes magnituds es poden veure definides a la figura 3.7

de la secció 3.2.2. La taula també dona els valors del mòdul de Young efectiu per

als nivells de deformació 𝜀 = 10% (𝐸0.10) i 𝜀 = 15% (𝐸0.15), aix́ı la velocitat de
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deformació �̇� de cada assaig de tracció simple.

Els noms de les mostres a les taules 5.1, 5.2 i 5.3 consten d’un número que

identifica el subjecte humà del que procedeixen. A més, les mostres procedents

d’un mateix individu es diferencien per lletres post-posades (A, B, C ...). Els

valors calculats a la taula, són propers als valors trobats en estudis similars per

altres autors.11,15,43,53–56

Un anàlisi d’aquestes dades de la taula 5.1, per mitjà d’una MANOVA, no

va mostrar cap correlació significativa entre el mòdul de Young i la velocitat

de deformació �̇�, 𝐸0.10 (𝑝-valor > 0.90) i 𝐸0.15 (𝑝-valor > 0.60), tal com es va

demostrar a la secció 4.2.3. De fet, aquesta troballa de no correlació entre el

mòdul del Young i la velocitat de deformació és el que va portar de manera

incorrecta a alguns autors a dir que no existien viscoelàstics. A la secció 4.2.3 es

va explicar perquè precisament el mòdul de Young és tan insensible a la velocitat

de deformació i, per tant, no és la millor manera de decidir si un material presenta

o no efectes viscoelàstics.

D’altra banda, tant la tensió última 𝜎𝑢 (𝑝-valor de < 0.003), com la deformació

associada 𝜀𝑢 (𝑝-valor < 0.001) mostren un augment significatiu amb la velocitat

de deformació. De la mateixa manera, 𝜎𝑦 (𝑝-valor de < 0.0001) 𝜀𝑦 (𝑝-valor <

0.0001) es veuen afectades per la velocitat de deformació. En conseqüència, les

forces màximes d’iniciació de fallades i fallades elàstiques són més baixes per als

espècimens assajats a una velocitat de deformació més baixa.

Per a les corbes tensió-deformació, es van ajustar un model elàstic basat en

l’equació:

𝜎(𝑒) = 𝑐𝑏0𝜀𝑒
𝑏0𝜀

2

(5.1)

com un model viscoelàstic simple basat en l’equació:

𝜎(𝑡) = ∫

𝑡

0
𝐺(𝑡 − 𝜏)

𝜕𝜎(𝑒)

𝜕𝜀
�̇�(𝜏) d𝜏

= 𝜎(𝑒)(𝜀(𝑡)) + 𝑔1𝑏0𝑐∫
𝑡

0
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏0(︀1 + 2𝑏0𝜀

2(𝜏)⌋︀𝑒𝑏0𝜀
2(𝜏)�̇�(𝜏) d𝜏

(5.2)

81
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Taula 5.1. Propietats mecàniques bàsiques per les diferents VPP.

Specimen 𝐸0.10 𝐸0.15 𝐹𝑢 𝜎𝑢 𝜀𝑢 𝐹𝑦 𝜎𝑦 𝜀𝑦 �̇�

Identifier [MPa] [MPa] [N] [MPa] [%] [N] [MPa] (%) [𝑠−1]

2628A 4,56 6,60 1,036 3,73 42,0 0,650 2,34 26,7 0,950

2628B 2,10 2,37 0,612 3,38 64,6 0,405 2,24 45,6 1,196

2628C 3,18 4,29 0,643 3,95 52,2 0,383 2,35 31,9 0,922

2629A 5,03 6,51 0,791 4,44 46,9 0,426 2,39 27,7 0,723

2629B 4,88 7,02 0,746 4,06 39,0 0,479 2,60 27,4 0,708

2629C 5,11 6,36 0,680 3,89 37,9 0,533 3,05 31,7 0,799

2630A 3,66 5,60 0,513 2,17 32,8 0,349 1,47 23,6 0,566

2630B 4,74 8,57 1,814 5,00 52,7 0,902 2,49 24,3 0,686

2632A 5,63 6,80 0,378 2,32 31,8 0,378 2,32 31,8 0,721

2634A 6,10 — 0,278 0,65 16,3 0,204 0,47 13,3 0,389

2634B 2,59 2,83 1,060 3,17 55,0 1,036 3,10 51,2 1,145

2640A 5,94 6,95 0,876 5,17 52,8 0,581 3,43 32,9 0,897

2836B 2,05 3,18 0,175 1,08 32,5 0,108 0,66 21,7 0,001

2836C 4,02 6,65 0,091 0,79 18,3 0,091 0,79 18,3 0,004

2836D 3,80 6,09 0,493 3,03 41,0 0,241 1,48 22,9 0,171

3636A 4,48 4,86 0,470 1,34 24,3 0,313 0,89 17,4 0,137

3636B 4,92 5,43 0,357 1,60 32,6 0,238 1,07 19,1 0,020

3636C 6,61 — 0,293 0,93 18,7 0,213 0,68 11,3 0,020

647A — — 0,125 0,70 11,7 0,081 0,45 8,10 0,002

647B 3,10 6,36 0,262 1,01 24,3 0,164 0,63 17,2 0,019
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Taula 5.2. Paràmetres constitutius ajustats pel model elàstic.

Model Elàstic

�̇� 𝑏𝑒 𝐶𝑒 𝑐𝑒 𝑟2

Identificador [s−1] [–] [N] [MPa]

2836B 0,001 14,92 0,015 0,091 0,991

2836C 0,004 17,70 0,016 0,140 0,997

647B 0,019 28,66 0,013 0,051 0,991

3636C 0,020 13,11 0,110 0,350 0,999

3636B 0,020 2,770 0,365 1,637 0,992

3636A 0,137 2,301 0,636 1,817 0,992

2836D 0,171 16,33 0,024 0,149 0,993

2634A 0,389 23,33 0,061 0,141 0,995

2630A 0,566 14,32 0,041 0,172 0,997

2630B 0,686 21,76 0,044 0,122 0,981

2629B 0,708 11,93 0,054 0,293 0,977

2632A 0,721 5,616 0,139 0,852 0,992

2629A 0,723 7,926 0,090 0,506 0,992

2629C 0,799 6,579 0,112 0,643 0,990

2640A 0,897 4,567 0,193 1,139 0,996

2628C 0,922 9,487 0,042 0,256 0,985

2628A 0,950 12,12 0,074 0,268 0,993

2634B 1,145 2,554 0,314 0,940 0,984

2628B 1,196 3,425 0,100 0,554 0,987
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Taula 5.3. Paràmetres constitutius ajustats pel model viscoelàstic.

Model Viscoelàstic

�̇� 𝑏𝑣 𝐶𝑣 𝑐𝑣 𝑔 𝑟2 VC

Identificador [s−1] [–] [N] [MPa] [–] [%]

2836B 0,001 14,92 0,015 0,091 0,000 0,991 0,04

2836C 0,004 17,70 0,016 0,141 0,000 0,997 0,00

647B 0,019 23,61 0,012 0,045 0,144 0,995 7,36

3636C 0,020 13,11 0,110 0,350 0,005 0,999 1,29

3636B 0,020 1,847 0,466 2,091 0,047 0,994 7,40

3636A 0,137 1,727 0,827 2,363 0,018 0,995 6,66

2836D 0,171 14,69 0,023 0,143 0,044 0,994 8,75

2634A 0,389 13,72 0,078 0,180 0,194 0,999 38,6

2630A 0,566 11,63 0,040 0,169 0,090 0,999 17,7

2630B 0,686 14,81 0,012 0,032 0,514 0,993 54,6

2629B 0,708 5,896 0,049 0,265 0,217 0,995 42,3

2632A 0,721 3,728 0,150 0,923 0,065 0,995 23,5

2629A 0,723 4,706 0,098 0,551 0,111 0,999 30,5

2629C 0,799 4,614 0,095 0,544 0,120 0,997 33,2

2640A 0,897 4,995 0,215 1,270 0,008 0,996 33,0

2628C 0,922 5,531 0,043 0,261 0,148 0,997 25,8

2628A 0,950 10,61 0,053 0,189 0,121 0,995 27,8

2634B 1,145 1,225 0,146 0,435 0,366 0,998 44,3

2628B 1,196 1,742 0,121 0,670 0,143 0,998 20,7
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Les taules 5.2 i 5.3 proporcionen els valors de paràmetres dels paràmetres

ajustats per a tots dos models i informació addicional sobre la qualitat de l’ajust

(𝑟2 > 0,97 en tots els casos). Els exemplars d’aquesta taula estan disposats per

ordre d’augment de la velocitat de deformació (SR) i classificats en SR baixa, SR

mitjana i SR alta. Una comparació de les corbes experimentals t́ıpiques tensió-

deformació i corbes ajustades per a ambdós models es proporciona a la figura 5.2.

A partir de l’elàstica ajustant els paràmetres, 𝑏𝑒 = 𝑏0 i 𝐶𝑒 = 𝑐 ⋅𝐴0 es van calcular,

on 𝐴0 és l’àrea bruta, i 𝑐𝑒 = 𝐶𝑒⇑𝐴0 és el paràmetre corresponent per a la corba

tensió–deformació.

Figura 5.2. Dos exemples t́ıpics de corbes força-deformació, en comparació amb
l’ajust del model elàstic i l’ajust al model viscoelàstic (espècimens 2628B (gris) i 2634C
(negre)).

Com es pot veure a les taules 5.2 i 5.3 i a la figura 5.2, un ajust purament elàstic

basat en l’equació (5.1) és en tots els casos molt bo (𝑟2 = 0.99, de mitjana). El

fet que el model elàstic proporcioni un ajust sembla ser la raó per la qual molts

autors no es preocupen de buscar refinaments viscoelàstics addicionals (a més

de la ja esmentada de que el mòdul de Young és molt insensible a la velocitat

de deformació). Per tant, descriptivament, el model elàstic ja proporciona una

aproximació raonablement bona de les corbes tensió-deformació. No obstant això,

com es mostra a continuació, l’ajust gràfic es millora encara més amb un model

85
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viscoelàstic més complex.

A més, a causa de l’interès d’aquest treball en la quantificació de l’aportació

viscoelàstica, es va considerar un model més complex donat per equació (5.2)

precisament per quantificar el pes relatiu dels efectes viscoelàstics. Aix́ı doncs el

model viscoelàstic simplificat utilitza quatre paràmetres: 𝑏0, 𝑐, 𝜏0, i 𝑔1. No obstant

això, es va trobar que a causa de la curta durada esmentada de la majoria dels

assaigs, el valor ajustat del temps caracteŕıstic de 𝜏0 exhibeix una alta incertesa,

de manera que el procediment adequat es va repetir, mantenint el paràmetre 𝜏0
com 1,5,10 i 50 s. Dins d’aquest rang de valors de 𝜏0, el valor del coeficient

𝑔1 mostrava molt poca variació, de manera que el seu valor era robust malgrat

la imprecisió que es troba a 𝜏0. Per aquesta raó, la taula mostra només els

paràmetres viscoelàstics ajustats 𝑏𝑣 = 𝑏0, 𝑐𝑣 = 𝑐, 𝑔𝑣 = 𝑔1 per a cada corba de tensió-

deformació. Amb el model viscoelàstic, es veu una millora gràfica de l’ajust

respecte al model elàstic (veure figura 5.2).

Figura 5.3. Assaigs mecànics que mostren efectes viscoelàstics: (1) assaig de relaxació
inicial, (2) càrrega ćıclica que mostra el condicionament previ, (3–5) assaigs de relaxació
iterats, (6–8) càrrega d’ona triangular i (9) estirament fins a falla completa.
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Els assaigs addicionals de càrrega ćıclica i de relaxació es resumeixen a la

secció 3.2.3. La figura 5.3 mostra un resum dels assaigs anteriors, en ella es

mostra la deformació aplicada i la força de reacció corresponent mesurada per la

UTM. En les etapes constants de tensió (1) i (3–5), es pot veure una relaxació de

la tensió de la força necessària per mantenir la tensió constant. Les etapes (3–5)

repeteixen la relaxació amb diferents nivells de tensió: 3/3, 2/3 i 1/3 de la varietat

utilitzada en l’etapa (1). A més, en l’etapa (2), s’imposa una càrrega ćıclica ràpida

per obtenir una deformació ćıclica (peŕıode 𝑇 = 0,50 s), i el resultat és que els

successius pics de força estan disminuint a causa d’un efecte de precondicionament

viscoelàstic.21 L’observació de la condició prèvia i la relaxació de la tensió és una

evidència incontrovertible del comportament viscoelàstic.

Per tant, els resultats anteriors dels assaigs de càrrega i relaxació ćıclica

apunten a l’existència d’efectes viscoelàstics, donant suport a l’ús d’un model

viscoelàstic, com els proposats en (5.2), que permet quantificar expĺıcitament

l’aportació viscoelàstica calculant el pes de l’efecte viscoelàstic. A més, aquest

model podria millorar encara més l’ajust gràfic que proporciona el model elàstic.

De fet, en secció 5.2 es consideren assaigs de relaxació que si permeten mesura cor-

rectament els efectes viscoelàstics, i és aqúı on s’utilitzarà un model viscoelàstic

quasi-lineal més complet ja que tots els paràmetres es poden determinar sense

massa incertesa amb assaigs de relaxació.

Com es pot veure a la figura 5.2, el model viscoelàstic millora l’ajust gràfic

respecte a l’ajust elàstic, fins i tot el valor 𝑟2 augmenta lleugerament a causa de

la bona correlació ja obtinguda amb el model elàstic.

Els paràmetres constitutius del model elàstic no mostren variacions significa-

tives amb la velocitat de tensió, com s’esperava. D’altra banda, en el model

viscoelàstic, els paràmetres 𝑏𝑣 i 𝑔𝑣 no són independents; de fet, estan correla-

cionats negativament, i 𝑏𝑣 disminueix significativament amb �̇� (𝑝-valor < 0,011).

Els paràmetres constitutius de les tables 5.2 i 5.3 semblen distribuir-se segons

distribucions de probabilitat log-normal; per aquesta raó, els valors de referència

proporcionats es donen en forma exponencial: 𝑏𝑒 = 𝑒2.19±0.79 i 𝑏𝑣 = 𝑒1.87±0.91 (o

𝑏𝑣 = 𝑒2.29−1.02�̇�±0.85). A efectes de modelatge, és possible utilitzar la formulació

en termes de força 𝐹 (𝜀) o de tensió 𝜎(𝜀) ja que la secció transversal del FEHM

sempre es coneix. De fet, molts FEHM computacionals per a VPP utilitzen es-

quemes de càlcul 1D de tal manera que els paràmetres de força 𝐶𝑖 s’utilitzen

directament en lloc dels paràmetres de tensió 𝑐𝑖 = 𝐶𝑖⇑𝐴𝑚, on 𝐴𝑚 és l’àrea de la
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secció transversal d’una vena espećıfica d’un FEHM. Els valors de referència són

𝐶𝑒 = 𝑒−2.61±1.09 i 𝐶𝑣 = 𝑒−2.69±1.19. Quan s’utilitza l’extensió viscoelàstica, l’altre

valor de referència és 𝑔𝑣 = 𝑒−2,51±1.26.

Per determinar la importància de l’efecte viscoelàstic en el comportament

mecànic de les VPP sotmesos a un assaig de tracció, es va calcular el pes de la

contribució viscoelàstica (VC) per a cada espècimen, com:

VC =
𝑆
(𝑣)
𝑥 (𝜀𝑦)

𝑆
(𝑒)
𝑥 (𝜀𝑦) + 𝑆

(𝑣)
𝑥 (𝜀𝑦)

=
𝑆𝑥(𝜀𝑦) − 𝑆

(𝑒)
𝑥 (𝜀𝑦)

𝑆𝑥(𝜀𝑦)
(5.3)

on les tensions elàstiques 𝑆
(𝑒)
𝑥 i viscoelàstiques 𝑆

(𝑣)
𝑥 = 𝑆𝑥 − 𝑆

(𝑒)
𝑥 es calculen mit-

jançant l’equació (5.2) i els valors 𝑏𝑣,𝐶𝑣 i 𝑔𝑣 a la taula. El VC presenta un

augment molt significatiu amb la velocitat de deformació (𝑝 < 0,003), la qual

cosa confirma la presència d’efectes viscoelàstics, fins i tot en assaigs de tracció

de curta durada.

5.1.2 Discussió sobre el model elàstic

En l’estudi de VPP mitjançant assaigs de tracció simple es va veure que un model

hiper-elàstic no-lineal de Fung podia explicar raonablement els resultats, tot i que

havia efectes viscoelàstics de petita magnitud que el model no representava bé

però que numèricament eren poc importants en la situació d’assaig.

Dels assaigs de tracció simple, es van obtenir les propietats mecàniques per les

VPP: la tensió elàstica 𝜎𝑦 = 1.75 ± 0.98 MPa, la tensió última de trencament

𝜎𝑢 = 2.62 ± 1.54 MPa, la deformació elàstica 𝜀𝑦 = 24.5 ± 10.9%, la deformació

màxima 𝜀𝑢 = 35.3± 15.2%, aix́ı como les mòduls de Young efectius dos nivells de

deformació diferent 𝜀 = 10% i 15% 𝐸0.10 = 4.34 ± 1.32 MPa i 𝐸0.15 = 5.67 ± 1.67

MPa (veure taula 5.1 per a cada mostra. Com s’ha dit tots els valors calcu-

lats anteriorment són propers als valors que es troben a la literatura sobre les

propietats mecàniques.11,15,43,53–56 A més, els valors mitjans de les dimensions

geomètriques de la mostra en el nostre estudi són diàmetre extern = 2.14 ± 0.56

mm, 𝑒 = 0.034 ± 0.003 mm, i àrea 𝐴0 = 0.231 ± 0.086 mm2. Una comparació

dels valors del nostre estudi amb els valors són d’altres autors: Monson (2005)

1,84 ± 0,35 mm,56 Delye (2006) 2,7 ± 0,85 mm,11 Han et al. (2007) 2,5 ± 1,1

mm,33 i Monea (2014) 3,42 ± 1,18 mm,53 mostrant que totes aquestes dades són
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comparables.

En el nostre estudi, la velocitat de deformació anava des de 0.001 a 1.196 s −1.
A més, una anàlisi de MANOVA va mostrar que el mòdul de Young efectiu no

variava de manera estad́ısticament significativa amb la velocitat de deformació,

en ĺınia amb els resultats d’altres estudis d’investigació semblants. D’altra banda,

tant la tensió última 𝜎𝑢 com la deformació associada 𝜀𝑢 augmenten significativa-

ment amb la velocitat de deformació, com altres autors van trobar.53,54

El comportament mecànic de les VPP ha estat àmpliament estudiat en la liter-

atura,11,15,43,44,53–56 encara que molts estudis descuiden de quantificar expĺıcitament

el pes dels efectes viscoelàstics en les corbes de tensió-deformació. No obstant

això, els assaigs de relaxació i de cicles realitzats en aquest estudi mostren clara-

ment un efecte viscoelàstic sobre la resposta de VPP, especialment en etapes de

relaxació de la tensió sota una tensió constant on la força en les VPP es redueix

progressivament.

El fet que els assaigs de relaxació i càrrega ćıclica presentessin efectes vis-

coelàstics clars, va motivar que, a més del model elàstic no lineal, es considerés

un model viscoelàstic no lineal addicional. L’ús dels dos models va permetre quan-

tificar el pes dels efectes viscoelàstics reflectits en la mesura VC (vegeu taules 5.2 i

5.3). De fet, el model elàstic ja prodüıa bons ajusts (𝑟2 > 0,97 per al model elàstic

i 𝑟2 > 0,99 per al model viscoelàstic), però gràficament, el model viscoelàstic va

millorar gràficament els accessoris, com es mostra a la figura 5.2. L’ús d’un model

viscoelàstic no només es confirma pels resultats obtinguts a partir d’assaigs ćıclics

i de relaxació, que van mostrar clarament la presència de viscoelàstica, sinó també

corroborades pel VC, que va augmentar amb la velocitat de deformació. De fet,

VC va ser 4.20 ±3.83 % per a SR baix (�̇� ≤ 0.02), 17.9 ±14.6 % per a SR mitjà,

i 35,3 ±10.8 % per a ALT SR (�̇� > 0.6), no sent valors insignificants i confir-

mant aix́ı l’existència d’una contribució viscoelàstica al comportament mecànic

de les VPP, fins i tot en assaigs curts de tracció. Aquesta troballa és important

perquè la majoria dels autors han descrit fins ara el comportament mecànic de les

VPP com purament elàstic donat el bon ajust d’aquest tipus de model en assaigs

de tracció, ignorant el fet que les VPP són viscoelàstics, com sembla demostrar

aquest estudi.

És important tenir en compte que el viscoelàstic quasi-lineal és el model vis-

coelàstic més àmpliament utilitzat,57,78 com el model sòlid viscoelàstic estàndard

de Maxwell-Wiechert (que és una generalització del model de Maxwell) i el model
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CAPÍTOL 5. RESULTATS

Kelvin–Voigt o el model de Burgers (que el generalitza) prediuen que per a una

deformació petita, el mòdul de Young no hauria de variar significativament. Per

als models viscoelàstics quasi-lineals que contenen una part no lineal, com el

model Fung viscoelàstic presentat a secció 2.5.2, els càlculs són més complicats,

però essencialment s’arriba a la mateixa conclusió, com es mostra a la figura

5.4. L’observació clau és que el mòdul de Young inicial no hauria de mostrar

una incidència significativa de la velocitat de deformació, vegeu la figura 5.4,

quan només hi ha efectes viscoelàstics, de la mateix manera que diversos estudis

troben.3,65 No obstant això, a velocitats de deformació moderadament altes,

l’efecte viscoelàstic és mesurable però petit, i quan la velocitat de deformació és

baixa, el temps de fracàs és més llarg, però la velocitat de deformació és baixa i

és dif́ıcil observar l’efecte viscoelàstic. D’altra banda, si es presenta una situació

com la d’un assaig de relaxació o es sotmet la mostra a una càrrega ćıclica, llavors

l’efecte viscoelàstic es nota més fàcilment, vegeu la figura 5.3.

Pel que fa a la resposta no lineal de tensió-deformació, és interessant observar

que alguns models computacionals àmpliament utilitzats, com ara les primeres

versions de SIMon, creades per NHTSA, van modelar les VPP com a cables

elàstics lineals en lloc de com a cables amb una resposta elàstica no lineal.68,73

Això tindria una influència directa en l’estimació realitzada en la mètrica de

dany anomenada mesura relativa del dany del moviment (RMDM)64 utilitzada

per predir la probabilitat d’un hematoma subdural a causa d’una fallada mecànica

d’algunes VPP.16,74 De la mateixa manera, altres models computacionals de caps

humans, entre els quals es troben la UDS FEHM (Université de Strasbourg),61

el KTH FEHM (S. Kleiven),41 la UCDBTM (University College Dublin),14,80 el

WSUBIM (Wayne State University),77 o el G/LHM,85 també modelen les VPP

com a feixos elàstics amb una resposta lineal de tensió-deformació.15

No obstant això, una nova generació de Models de Cervell d’Elements Finits

(Finite Element Head Models FEHM) considera el comportament no lineal i el

comportament viscoelàstic de les estructures cerebrals, per citar un exemple tenim

el model YEAHM de la Universitat d’Aveiro.17 Curiosament, alguns FEHM

modelitzen les VPP com a materials elàstics no lineals,9,72,84 i alguns d’aquests

models utilitzen corbes i accessoris basats en.35,56 A més, aquests nous models

inclouen detalls geomètrics de la vasculatura i fins i tot consideren la pressió

interna dins de les VPP. Amb aquest nivell de detall, l’aportació viscoelàstica

podria tenir un paper important en la precisió dels resultats, per això els valors

de referència del nostre estudi incorporen, a més de la no linealitat, els efectes

90



5.1. PROPIETATS ELÀSTIQUES

Figura 5.4. La influència de la velocitat de deformació en la corba tensió–deformació
per �̇� = 0,1⇑𝜏0,0,2⇑𝜏0 y 0,5⇑𝜏0 (la corba superior es produeix per a la velocitat de
deformació més alta i la inferior per a la velocitat de deformació més baixa); els següents
valors s’han considerat al gràfic: 𝑏0 = 8, 𝑐 = 0,10, 𝑔1 = 0,40.

viscoelàstics. Per tant, el treball aqúı presentat té una aplicació potencial per als

FEHM més recents.

Un altre fet notable és que la força de trencament 𝐹𝑢 i la força d’inici de fallada

𝐹𝑦, aix́ı com les respectives tensions 𝜎𝑢 i 𝜎𝑦, són més baixes per als exemplars

amb una velocitat de deformació més baixa o velocitats d’assaig. Això també

s’ha trobat en altres teixits biològics11,53,54,66 i podria estar relacionat amb una

distribució desigual de la deformació entre fibres en el teixit col·lagen, encara

que es necessita més treball emṕıric i teòric per aclarir l’origen d’aquest efecte

significatiu i trobat per diversos altres autors.

Potser la conclusió principal de la modelització elàstica és que es necessita

més treball per caracteritzar el comportament viscoelàstic complet en situacions

generals. En aquests casos, una sèrie Prony amb més termes, como la considerada

en la secció següent, pot processos de càrrega que s’estenen durant un peŕıode

de temps més llarg (com s’ha dit el assaig de tracció a velocitat de deformació

altes o mitges són massa curts). D’altra banda, a causa de la curta durada de

els assaigs de tracció s’ha considerat un model viscoelàstic quasi-lineal senzill en
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CAPÍTOL 5. RESULTATS

Figura 5.5. La influència de la velocitat de deformació en la rigidesa de �̇� =
0.1⇑𝜏0,0,2⇑𝜏0 y 0,5⇑𝜏0 (la corba superior es dóna per a la corba més alta i la inferior
per a la velocitat de deformació més baixa); els valors utilitzats són 𝑏0 = 8, 𝑐 = 0,10,
𝑔1 = 0,40.

el qual s’ha assumit la funció de relaxació separable. No obstant això, un model

separable d’aquest tipus no és el model més general possible, encara que adequat

descriure les dades restringides d’assaigs de tracció. La següent secció analitza

resultats d’assaig més complexos i és allà on es considera un model viscoelàstic

més general i se’n determinen els paràmetres del mateix per cada mostra.

5.2 Propietats viscoelàstiques

La secció anterior detallava els resultats bàsics del que es pot obtenir amb as-

saigs de tracció simple. Com es va discutir aquest tipus d’assaig permet trobar

les constants elàstiques d’un model hiper-elàstic no lineal que s’ajusta prou bé al

comportament observat en el rang de velocitats de formació utilitzat. Tanmateix,

es pot apreciar que hi ha una petita contribució viscoelàstica. Malauradament els

assaigs de tracció simple no són gaire adequats per mesurar totes les constants

viscoelàstiques, raó per la qual van recorre a fer assajos de relaxació, assajos
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de cicles i assajos de càrrega i descàrrega. Aquests assaigs exhibeixen plenament

molts efectes viscoelàstics que són dif́ıcils de detectar en assajos de tracció simple.

Per tant, vam utilitzar aquests assaigs per calcular les constants d’un model vis-

coelàstic complet diferent del model simplificat de la secció anterior. Com quedarà

clar d’aquesta part de la recerca, el comportament viscoelàstic de les VPPs és

clarament observable, mesurable i quantificable si s’utilitza el tipus d’assaigs ad-

equats. Els efectes viscoelàstics són notoris en la reologia del teixit, tant en els

assaigs de cicles ràpids de càrrega-descàrrega com en els assaigs de relaxació. Això

contrasta amb la dificultat d’observar-los i quantificar aquests efectes mitjançant

assaigs de tracció simples convencionals.25,65 Aquest comportament viscoelàstic

es pot utilitzar per millorar tant la comprensió dels mecanismes de lesió,9,52 com

els models computacionals utilitzats per avaluar la probabilitat de lesions greus.

La figura 5.6 aclareix les cinc blocs d’etapes del procés de prova de cada

espècimen. La mateixa xifra mostra la variació dels desplaçaments imposats al

llarg del temps, juntament amb la força axial mesurada per la cel·la de càrrega.

Les etapes (1) i (3) són etapes amb tensió constant: la primera fins al nivell

de tensió establert 𝜀max, i la segona dividida en tres etapes fins a 𝜀max, 2⇑3 ⋅ 𝜀max i

1⇑3 ⋅ 𝜀max. En ambdues etapes, mantenint constant el desplaçament aplicat i, per

tant, la tensió, s’observa una clara relaxació de la força de reacció de l’espècimen

VPP, amb una caiguda de tipus exponencial, la qual cosa és una clara indicació

de la presència d’efectes viscoelàstics en el comportament mecànic de l’espècimen.

De la mateixa manera, l’etapa (2) en què s’han aplicat successius cicles de

càrrega i descàrrega fins a 𝜀max a alta velocitat, es percep el mateix comportament,

mostrant una caiguda progressiva de la força a mesura que augmenta el nombre

de cicles acumulats.

Finalment, l’etapa (4) es divideix en tres etapes de càrrega-descàrrega a ve-

locitats de 0.01,0.1 i 1 s −1 respectivament. Es pot veure que, sent les càrregues

triangulars i aplicades a una velocitat constant, la resposta de força és clarament

una corba còncava, que també indica la presència de viscoelàstica. Aix́ı, els resul-

tats obtinguts de les proves de ciclisme i relaxació indiquen que la vena pont és un

material viscoelàstic; per tant, es requereix un model constitutiu que contempli

tal viscoelàstica per descriure el seu comportament mecànic.
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Figura 5.6. Desplaçaments imposats en diferents etapes d’assaig i força de reacció
del VPP per a l’espècimen 2632A/20. Les etapes amb desplaçament constant s’han
ampliat per mostrar la disminució de la força en etapes (1) a (3), i la concavitat de la
corba càrrega-descàrrega de l’etapa (4).

5.2.1 Corbes i resultats dels assaigs de relaxació

Els paràmetres del model viscoelàstic de l’equació (2.52) es van equipar a partir

de les dades de les etapes (1) i (3) de la figura 5.6. A aquest efecte, es consid-

era el conjunt de valors de temps de força des de l’instant en què s’assoleix el

desplaçament màxim fins al final de l’etapa.

La tensió axial (𝜎𝑥) s’expressa en termes de la força com 𝜎𝑥(𝑡) = 𝐹𝑡⇑𝜆𝑡𝐴0, per

tant, tenint en compte el baix nivell de deformació, (𝜀 < 5%), el material es pot

considerar elàstic lineal7 sense cometre grans errors i emprant la següent relació:

𝐹𝑡

𝐸𝐴0

= 𝜆𝑡 ⌊︀𝜀𝑥(𝑡) +
𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘 ∫
𝑡

0
𝑒−(𝑡−𝜏)⇑𝜏𝑘 �̇�𝑥(𝜏) d𝜏}︀ (5.4)
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Tingueu en compte que, durant els instants inicials de càrrega, �̇�𝑥 ≠ 0 i això

fa que la integral no sigui idènticament zero (vegeu que una vegada que s’assoleix

el desplaçament màxim �̇�𝑥 = 0, el terme integral és nul). No obstant això, al final

de l’etapa, l’espècimen està completament relaxat, de manera que l’aportació

viscoelàstica (VC) acaba sent zero. A més, des pràcticament l’inici de la prova,

tant 𝜆𝑡 com 𝜀𝑥 són constants: 𝜆𝑡 = 𝜆∞ i 𝜀𝑥(𝑡) = 𝜀max. Tot això implica que

el quocient 𝐹𝑡⇑𝐸𝐴0 també tendeix a la constant donada per 𝜆∞𝜀max. Per tant,

mesurar la força 𝐹∞ al final de l’etapa proporciona una manera de determinar

el valor de 𝐸𝐴0 de la relació 𝐸𝐴0 = 𝐹∞⇑(𝜆∞𝜀max). Per aquesta raó, els càlculs

es poden fer sense una mesura directa del mòdul elàstic o secció transversal de

l’espècimen simplement utilitzant la normalització 𝑓𝑡 = 𝐹𝑡⇑𝐸𝐴0, on aquesta última

magnitud 𝑓𝑡 s’anomenarà força redüıda.

Durant la relaxació en si, 𝜆𝑡 i, per tant, també 𝜀𝑥 són constants. No obstant

això, abans d’arribar al seu valor constant, hi ha un estirament sobtat molt ràpid,

durant el qual l’allargament ve donat per 𝜆𝑡 = 1+𝛿𝑡⇑ℓ0, amb 𝛿𝑡 sent el desplaçament

i la taxa d’estirament és �̇�𝑡 = �̇�𝑡⇑ℓ0. Experimentalment, es va observar que el procés

de velocitat d’estirament ràpid es pot descriure adequadament per una funció de

“distribució gamma” tipus,38 amb la forma

�̇�𝑡 =
Δmax

𝑡𝑎

⎛

⎝

𝑡

𝑡𝑎

⎞

⎠

𝑛
𝑒−𝑡⇑𝑡𝑎

Γ(𝑛 + 1)
(5.5)

on 𝑡𝑎 és un paràmetre relacionat amb el temps necessari per arribar al màxim de-

splaçament i, a la pràctica, s’obté ajustant les dades de velocitat de desplaçament

mesurat. De la mateixa manera, diverses proves preliminars van mostrar que

prendre 𝑛 = 3 és suficient per representar adequadament la velocitat al començament

de cada etapa de relaxació. Per tant, el desplaçament 𝛿𝑡 es pot obtenir integrant

l’expressió anterior (vegeu Figura 5.7).

A partir de la forma expĺıcita (5.5) de la velocitat �̇�𝑡, obtenim la velocitat de

tensió com a �̇�𝑥(𝑡) = 𝛿𝑡 que, introdüıda a l’equació (5.4), condueix a la fórmula:

𝑓𝑡 =
𝐹𝑡

𝐸𝐴0

= 𝜆𝑡 ⌊︀𝜀𝑚𝑎𝑥 +
𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘
𝑒−𝛼1𝑡⇑𝜃𝑘

(1 − 𝜃𝑘)4(1 − 2𝜃𝑘)7

11

∑
𝑚=1

𝜃𝑚𝑘 (𝜇𝑚 + 𝜈𝑚𝑒
−𝛼2⇑𝜃𝑘)}︀ (5.6)

En aquesta fórmula, 𝛼1 i 𝛼2 són nombres reals que depenen de les condi-

cions inicials de l’espècimen (longitud) i de la corba de velocitat de prova (temps
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Figura 5.7. Desplaçament experimental i velocitat experimental aplicada a un
espècimen, traçat juntament amb l’ajust per funció de tipus gamma. Es pot veure
que l’ajust és en ambdós casos més extrem que 0.997.

d’aplicació de càrrega, etc.). De la mateixa manera, la integració anaĺıtica expĺıcita

produeix els números reals 𝜇𝑚 i 𝜈𝑚 (el mateix càlcul mostra que 𝜈𝑚 > 0, 𝜇𝑚 < 0

fins i tot 𝑚 i 𝜈𝑚 < 0, 𝜇𝑚 > 0 si 𝑚 és senar, i a més un té, 𝜇1, 𝜇2, 𝜇3, 𝑚𝑢4 = 0).

Els únics paràmetres ajustables de l’expressió anterior són 𝜃𝑘 = 𝜏𝑘⇑𝑡𝑎 i 𝑔𝑘 que són

adimensionals. Els temps de relaxació s’obtenen com 𝜏𝑘 = 𝜃𝑘𝑡𝑎. El nombre de

paràmetres ajustables és de 2𝑁 , on 𝑁 és el nombre de termes de la sèrie Prony,

vegeu Equació (2.37).

La figura 5.8 mostra les dades de força mesurades per a l’etapa 1 d’un dels

espècimens, i el corresponent encaixa amb el model viscoelàstic per a 𝑁 = 1,

𝑁 = 2 i 𝑁 = 3 tremes en la sèrie Prony (2.37). Els paràmetres ajustats s’han

definit a la taula 5.4. Es pot veure que a mesura que augmenta 𝑁 , l’ajust millora

notablement com s’esperava, ja que augmenta el nombre de paràmetres de 𝑔𝑘 i

𝑔𝑘 ajustables:

1. Tingueu en compte que, tot i que per a 𝑁 = 1 el coeficient 𝑟2 = 0,889 és

quantitativament adequat, qualitativament s’observa que l’ajust no repre-

senta adequadament l’aśımptota vertical de caiguda de força, ni la corba en

general.

2. Amb 𝑁 = 2 hi ha una millora marcada en l’ajust (𝑟2 = 0,990).

3. Finalment, per a 𝑁 = 3 (𝑟2 = 0,995), tant l’aśımptota com la corba estan
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adequadament representats pel model viscoelàstic.

Figura 5.8. Ajustos pel model viscoelàstic proposat, per a l’etapa (1) d’un dels
espècimens. S’ajusta als termes 𝑁 = 1, 𝑁 = 2 i 𝑁 = 3 de la sèrie Prony, amb els
paràmetres corresponents de la taula 5.4.

Aix́ı, en aquest estudi s’han determinat els paràmetres 𝑔𝑘 i 𝜏𝑘 per 𝑁 = 3

(𝑔1, 𝑔2, 𝑔3; 𝜏1, 𝜏2, 𝜏3). Els ajustaments del model viscoelàstic s’han repetit per

etapes (1) i (3), aquesta última dividida en subtrams (3,1), (3,2) i (3,3), obtenint

aix́ı els paràmetres. La mitjana de cada espècimen es presenta a la taula 5.5.

Es pot observar a la taula que com més alt sigui el valor de 𝑔𝑘 (de 𝑔1 a 𝑔3),

menor serà el valor de 𝜏𝑘, augmentant aix́ı el grau de contribució del terme del

model, i més curt serà el temps de relaxació. Els temps de relaxació disminueixen

en un ordre de magnitud progressivament entre 𝜏1 i 𝜏3, obtenint valors similars

entre els diferents espècimens. Les hores caracteŕıstiques mitjanes de la mostra

són 𝜏1 = 17.22 ± 5.17 s, 𝜏2 = 1.49 ± 0.55 s i 𝜏3 = 0.13 ± 0.05 s. Els valors mitjans
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Taula 5.4. Paràmetres 𝑔𝑘, 𝜏𝑘 del model viscoelàstic obtingut per a l’espècimen
635/21B per a diferents valors de 𝑘.

𝑁 𝑔1 [–] 𝑔2 [–] 𝑔3 [–] 𝜏1 [s] 𝜏2 [s] 𝜏3 [s]

𝑁 = 1 0,360 — — 10,756 — —
𝑁 = 2 0,243 0,393 — 13,397 0,799 —
𝑁 = 3 0,215 0,221 0,398 18,162 1,885 0,211

Taula 5.5. Mitja ± desviació estàndard pels paràmetres 𝑔1, 𝑔2, 𝑔3 i 𝜏1, 𝜏2, 𝜏3 del model
viscoelàstic en les quatre etapes de relaxació obtingudes per a cada espècimen.

Identificador 𝑔1 [–] 𝑔2 [–] 𝑔3 [–] 𝜏1 [s] 𝜏2 [s] 𝜏3 [s]
2632A 0,10 ± 0,05 0,13 ± 0,04 1,70 ± 0,29 10,96 ± 2,64 0,88 ± 0,19 0,07 ± 0,01
617A 0,21 ± 0,10 0,32 ± 0,16 0,34 ± 0,06 15,38 ± 4,90 1,99 ± 2,62 0,17 ± 0,19
617B 0,24 ± 0,07 0,13 ± 0,08 0,30 ± 0,23 13,78 ± 9,15 0,96 ± 0,70 0,09 ± 0,08
621A 0,20 ± 0,07 0,18 ± 0,10 0,48 ± 0,42 17,08 ± 16,11 1,20 ± 1,23 0,09 ± 0,10
635A 0,12 ± 0,07 0,13 ± 0,07 0,84 ± 1,13 20,73 ± 13,34 2,16 ± 1,46 0,20 ± 0,10
635B 0,14 ± 0,06 0,16 ± 0,08 1,60 ± 1,62 25,41 ± 8,22 1,76 ± 1,93 0,17 ± 0,20

dels coeficients de contribució de la mostra són 𝑔1 = 0,17 ± 0,06, 𝑔2 = 0,17 ± 0,08

i 𝑔3 = 0,87 ± 0.62.

A més, per mostrar la importància de l’efecte viscoelàstic en les VPP, s’ha

calculat el VC per a la força redüıda, és a dir, quin percentatge de la resposta

correspon a l’efecte elàstic i quina quantitat al viscoelàstic. El VC per a tots els

espècimens, calculat a partir dels paràmetres 𝑔𝑘 i 𝜏𝑘 a la taula 5.5, es mostra a la

figura 5.9. Es pot veure que en l’instant inicial, el VC està entre el 26 i el 35%,

disminuint exponencialment fins a arribar aproximadament al 0% al final del tram

de relaxació. De fet, després de 15 s de relaxació, l’espècimen s’ha relaxat en gran

mesura i el VC és inferior al 10% en totes les mostres.

Aix́ı mateix, la VC mitjana i viscoelàstica i l’interval de confiança s’han de-

terminat a partir dels paràmetres dels espècimens estudiats (Figura 5.9). Aix́ı, es

pot veure que inicialment la part viscoelàstica correspon a 29,8 ± 3.35%, decreix-

ent a 11,4 ± 2.40% a 10 s i 4.8 ± 1.06% a 25 s, mentre que la contribució elàstica

comença de 69.8 ± 4.03%, pujant a 88.5 ± 2.64% a 10 s a 94.9 ± 1.10% a 25 s.
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Figura 5.9. Evolució of VC en força al llarg del temps per als espècimens analitzats:
les ĺınies negres indiquen les contribucions elàstiques i viscoelàstiques mitjanes en funció
del temps, l’àrea ombrejada indica l’interval d’error de la mostra.

5.2.2 Assaigs de cicles ràpids de càrrega/descàrrega

L’efecte viscoelàstic també es pot analitzar en fase de prova (2), en la qual s’han

realitzat cicles de càrrega i descàrrega ràpida. Aquests cicles són ràpids en com-

paració amb alguns dels temps de relaxació 𝜏𝑘 del material. Això porta a la

suposició que en el temps en què transcorre un cicle de càrrega i descàrrega, la

VB pot no tenir prou temps per relaxar les tensions internes i això es reflecteix

en les forces màximes assolides en cada cicle.

La figura 5.10 mostra els pics de força en cicles successius. Es pot veure com

en cada nou cicle la força màxima assolida és menor, mostrant una relaxació

progressiva del teixit del VPP a mesura que augmenta el nombre de cicles. Per

a cada mostra, la USF (no condicionada factor d’escala), definit a Funk et al.

(2000),21 s’ha calculat com la relació següent:

USF(𝑛,𝑇 ) =
𝐹1

𝐹𝑛

> 1 (5.7)

on 𝑛 és el nombre de cicle acumulat i 𝑇 és el peŕıode dels cicles (𝑇 = 0,55).

Com s’observa en la xifra anterior, la magnitud de la USF creix progressivament

amb el nombre de cicles. En algunes mostres, ha arribat als 20 cicles, mentre

que en altres s’ha limitat a 10 cicles. A partir dels resultats, s’ha calculat que el
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USF(𝑛 = 10) = 1.14 ± 0.085 i USF(𝑛 = 20) = 1.23 ± 0.095. A la secció de l’apèndix

A.2, està justificat que la USF hauria de poder aproximar-se per una funció del

tipus

USF(𝑛,𝑇 ) ≈
1 + 𝑔0

1 + 𝑔0𝑒−𝛼(𝑇 )𝑛
(5.8)

Figura 5.10. Pics de força a l’etapa (2) com a funció del nombre de cicles realitzats i
USF calculats i predits per l’equació (5.8).

Aquesta equació té la forma d’equació (A.9) i aquesta predicció és just el

que s’observa a la figura 5.10, on l’encaix entre la fórmula anterior i les dades

experimentals és molt bo (𝑟2 = 0,983). Els resultats obtinguts per als paràmetres

del conjunt de mostres són 𝑔0 = 0,206 ± 0.047 i 𝛼 = 0.127 ± 0.028.

5.2.3 Corbes i resultat dels assaigs de càrrega triangulars

A més de les proves de relaxació i les proves de cicle de càrrega ràpida, es van

realitzar tres proves addicionals de càrrega i descàrrega en forma d’ones triangu-

lars a velocitats de tensió molt diferents, corresponents a les etapes 4a, 4b i 4c

realitzades a velocitats d’estirament constants �̇�𝑡 = 0.01,0.1 i 1 s−1. El propòsit

principal era verificar si els temps caracteŕıstics (𝜏𝑘) i els coeficients de contribució

(𝑔𝑘) obtinguts de les proves de relaxació podrien explicar bé la forma d’aquestes

corbes. El desplaçament tenia una forma molt més o menys triangular (excepte
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per breus peŕıodes d’acceleració i desacceleració), cada ona triangular inclöıa al

voltant de 350 mesures al llarg del cicle de càrrega i descàrrega (𝑁𝑝 = 285, 365

i 385 punts, respectivament), que permetia fer una integració numèrica de la

contribució viscoelàstica en (5.4), utilitzant la regla de Simpson 3/8:1

𝐼𝑘 ∶= ∫

𝑡=𝑁𝑝ℎ

0

𝑓(𝜏)
(︁⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂[︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂⌊︂(︂

𝑒𝜏⇑𝜏𝑘 �̇�𝑥(𝜏) d𝜏 ≈

=
1

4

𝑁𝑝−3
∑
𝑘=0

3ℎ

8
(𝑓(𝑡𝑘) + 3𝑓(𝑡𝑘+1) + 3𝑓(𝑡𝑘+2) + 𝑓(𝑡𝑘+3))

(5.9)

on ℎ = 𝑡⇑𝑁𝑝 i 𝑡𝑘 = 𝑘ℎ. El resultat es pot veure a la figura 5.11 on es mostren les

corbes de força mesurades i predites pel model. L’ajust és raonable, tot i que les

corbes de mitjana i baixa velocitat mostren divergències més grans del model.

Això podria ser degut en part al fet que l’error d’integració és més gran per

a les corbes de càrrega més lentes. Això passa perquè el nombre de punts és

similar en les tres corbes, però la durada 𝑇𝑤 de l’ona triangular és diferent, l’error

numèric depèn del pas de temps ℎ utilitzat per a la integració numèrica, que és

donada per la relació ℎ = 𝑇𝑤⇑𝑁𝑝 (𝑁𝑝 és similar per a les tres corbes). L’error

resultant de la regla d’integració 3/8 de Simpson prové de:

𝑒 ≤
3ℎ5

80
𝑁𝑝∑

𝑘

max
𝜉𝑘∈(𝑡𝑘−1,𝑡𝑘)

d4𝑓(𝜉𝑘)

d𝜏 4
< 𝐶

3𝑇 5
𝑤

80𝑁4
𝑝

�̇� (5.10)

Figura 5.11. Corbes força-temps experimentals en comparació amb les prediccions del model:
(a) corba ràpida (�̇� ≈ 1s−1), (b) corba de velocitat mitjana (�̇� ≈ 0,1s−1) i (c) corba lenta (�̇� ≈ 0.01
s−1). La corba predita s’ha obtingut per integració numèrica. L’error d’integració acumulativa
és més gran per a la corba lenta i més petit per a la corba ràpida. No obstant això, la corba
ràpida sembla tenir un error de mesura més gran. Possiblement, per això, s’obté el millor ajust
per a la corba de velocitat mitjana.
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Per tant, per a la corba més ràpida es va cometre un error més petit, mentre

que per a la corba més lenta l’error d’integració va ser més gran (tenint un nombre

similar de punts, però la durada de l’última ona és més llarga, el que fa que la

divisió sigui més ℎ = 𝑇 ⇑𝑁𝑝).

5.2.4 Discussió sobre el model viscoelàstic

El comportament mecànic de les VPPs ha estat estudiat prèviament per alguns

investigadors,15,47,53,54 tot i que la majoria dels estudis anteriors no consideren

expĺıcitament els efectes viscoelàstics en les corbes de tensió/força-deformació.60

S’informen d’alguns efectes relacionats amb la velocitat de deformació, especial-

ment pel que fa a la influència de la velocitat de deformació en la fallada mecànica

de les VPP.11,53,55,65 Curiosament, igual que altres teixits biològics, les VPP sem-

blen presentar tensions de fracàs correlacionades negativament amb la velocitat

de deformació.60,66

No obstant això, les proves de relaxació i cicle ràpid realitzades en aquest

estudi mostren clarament un efecte viscoelàstic en la resposta al VPP, especial-

ment en etapes de relaxació de la tensió sota tensió constant, on la força sobre les

VPPs es redueix progressivament. Aquest fet no s’havia investigat en detall en la

literatura sobre propietats mecàniques de VPP,15 tot i que els efectes viscoelàstics

s’havien mesurat en cicles de càrrega ràpida.60

Pel que fa als resultats obtinguts, aquest treball és possiblement el primer

estudi de VPPs que estima els temps de relaxació necessaris de la sèrie Prony.

Curiosament, s’obtenen excel·lents fits (𝑟2 > 0,99) amb tres temps de relaxació i

aquests difereixen per un ordre de magnitud, com 𝜏1 = 𝑂(101), 𝜏2 = 𝑂(100), 𝜏3 =

𝑂(10−1), de manera que cadascun d’ells sembla capturar una escala de temps

diferent. Això està d’acord amb les troballes de Funk et al. (2000),21 on s’estudia

la viscoelàstica dels lligaments del turmell i on les escales observades són 𝜏1 =

𝑂(102), 𝜏2 = 𝑂(101), 𝜏3 = 𝑂(100). D’altra banda, a Davis & De Vita (2012),10

s’assenyala que el model viscoelàstic quasi-lineal aplicat als tendons de rata només

capta el comportament bé per 𝑡 < 10 s, per la qual cosa proposen un model

constitutiu viscoelàstic no lineal que superi les deficiències de viscoelàstic quasi-

lineal per explicar les seves dades.

Pel que fa a l’anàlisi de la condició prèvia, que es basa en la USF donada
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per l’equació (5.7), aqúı s’ha presentat una anàlisi basada en el comportament

viscoelàstic, que permet predir que aquesta magnitud variarà d’un cicle a un altre

mitjançant l’equació (5.8). Amb només dos paràmetres, aquesta fórmula prediu

un millor ajust que la fórmula heuŕıstica de tipus exponencial:

USF𝑛 = 𝑎0 +
3

∑
𝑘=1

𝑎𝑘𝑒
−𝑏𝑘𝑛 (5.11)

s’utilitza a60 i anteriorment a.27,42,83 Tot i que la fórmula (5.11) és numèricament

adequada, és una fórmula heuŕıstica i no es deriva directament de les equacions

de comportament viscoelàstiques a diferència de la Fórmula (5.8).

Pel que fa a les aplicacions d’aquest treball, es poden agrupar en tres àrees

diferents:

1. Els metges són encarregats de la tasca significativa de distingir entre trau-

matisme cranioencefàlic accidental i infligit. Algunes vegades aquesta dis-

tinció és senzilla, però en molts casos es desconeixen les probabilitats de

lesions d’escenaris accidentals, cosa que dificulta el diagnòstic diferencial.8

Un refinament del coneixement dels rangs de tolerància contra la ruptura

de les VPP pot proporcionar una major precisió en la reconstrucció dels

mecanismes de lesió.

2. La biomecànica computacional pot simular moltes situacions potencialment

traumàtiques, de manera que els models ja permeten reconstruccions detal-

lades de la seqüència d’esdeveniments que condueixen a un SDH sever. El

coneixement prećıs del comportament material pot millorar els FEHMs,

ja que la seva inexactitud sovint no és tant un problema computacional,

sinó una mala caracterització del comportament biomecànic de les estruc-

tures cerebrals. Per exemple, un bon nombre de FEHMs utilitzen una

resposta de deformació per tracció a les VPP que no reflecteix el com-

portament no lineal mesurat,65 per exemple, la UDS FEHM (Université

de Strasbourg),61 la KTH FEHM (KTH Royal Institute of Technology),41

UCDBTM (University College Dublin),14,80 WSUBIM (Wayne State Uni-

versity)77 o G/LHM85 també modelen VPPs com a feixos elàstics amb un

resposta lineal tensió–deformació.15 El reconeixement de la importància del

comportament no lineal i la viscoelàstica de les estructures cerebrals ha es-

tat assenyalat expĺıcitament pels desenvolupadors de YEAHM (Universitat
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CAPÍTOL 5. RESULTATS

d’Aveiro)17 i, curiosament, alguns FEHMs model VPPs com a materials

elàstics no lineals.48 En particular, l’equació (4), juntament amb les mit-

janes obtingudes de la taula 5.5, ens permeten calcular una estimació de

l’efecte viscoelàstic, independent del model elàstic inicial per a les VPP, que

s’està utilitzant en l’FEHM.

3. La millora de les mètriques de lesions utilitzades per avaluar els sistemes

de retenció en els vehicles o el disseny d’altres elements preventius con-

tra traumatismes cranioencefàlics. Actualment, l’estimació es fa sovint per

la mètrica de dany anomenada ”mesura relativa del dany al moviment”

(RMDM),64,68 utilitzada per predir la probabilitat d’un SDH a causa del

fracàs de les VPP.16,74 No obstant això, aquesta mètrica es va desenvolu-

par sobre la base de dades obsoletes,47 i les dades d’aquest estudi es poden

utilitzar per actualitzar aquesta mètrica de dany.

Finalment, algunes limitacions actuals del present estudi que es podrien mil-

lorar en treballs futurs:

1. La mostra utilitzada és consistent però petita. Per tant, no s’han pogut de-

terminar els efectes de l’edat, el gènere o altres caracteŕıstiques antropomètriques

sobre les propietats mecàniques viscoelàstiques.

2. A més, s’ha utilitzat un model viscoelàstic quasi-lineal en el qual la funció

de relaxació és separable, en el sentit de Davis & De Vita (2012).10 Tenint

en compte els baixos nivells de tensió utilitzats per a les proves (ja que es va

tenir cura de no causar danys irreversibles a l’espècimen d’una fase de prova

a la següent), no es van trobar efectes de no separació. No obstant això, un

altre treball podria construir un model una mica més general sobre aquesta

base. En qualsevol cas, el model proposat és una primera aproximació que

fins i tot explica les dades que no es van utilitzar per als ajustaments (vegeu

Secció 5.2.3).

3. A més, una altra extensió d’aquest treball seria examinar si les corbes de

relaxació podrien ser modelades, utilitzant la sèrie Prony de relaxació ex-

ponencial estirada.50 Això podria donar lloc a sèries amb termes menys i/

o més precisos, tot i que no està clar si aquest és el cas. Es necessita més

treball per determinar si l’ús d’exponencials estirats o un model viscoelàstic

no separable més general proporcionaria millors models.
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5.3 Efectes de l’edat

L’estudi dels efectes de la edat es va basar en considerar una mostra equilibrada

d’edats i sotmetre-la a assajos de tracció simple del tipus que s’havien portat

sobre una mostra no controlada per edat.65 Per aquest estudi particular, de

l’efecte de l’edat es va considerar per tant un petita mostra de VPP humanes

(amb una edat mitjana de 67 ± 9 anys) es van assajar a diferents velocitats de

tensió, tot determinant les propietats elàstiques. Els valors mitjans obtinguts

van ser: per la força 𝐹𝑢 = 0,684 ± 0,205N, per la tensió 𝜎𝑢 = 3.637 ± 0,975MPa

i per la deformació 𝜀𝑢 = 0,418 ± 0,076, pels paràmetres al punt de trencament

mentre que per als paràmetres al final del tram elàstic van ser 𝐹𝑦 = 0,447±0.127N,

𝑆𝑦 = 2.380 ± 0.267MPa i 𝐸𝑦 = 0.285 ± 0.038. Els mòduls de Young efectius a dos

nivells de deformació van ser 𝐸0.10 = 4.639±0.922MPa i 𝐸0.15 = 6.243±0.852MPa.

La mostra de valors, veure taula 5.6, va ser analitzada per veure si alguna de les

magnituds anterior presentava una correlació significativa amb l’edat.

Taula 5.6. Propietats mecàniques de les VPP a la mostra d’edats.

Identificador 𝐸0.10 𝐸0.15 𝐹𝑢 𝜎𝑢 𝜀max 𝐹𝑦 𝜎𝑦 𝜀𝑦 �̇�

[MPa] [MPa] [N] [MPa] [%] [N] [MPa] [%] (︀𝑠−1⌋︀
2628A 4,56 6,60 1,036 3,73 42,0 0,650 2,34 26,7 0,950

2628C 3,18 4,29 0,643 3,95 52,2 0,383 2,35 31,9 0,922

2629A 5,03 6,51 0,791 4,44 46,9 0,426 2,39 27,7 0,723

2629B 4,88 7,02 0,746 4,06 39,0 0,479 2,60 27,4 0,708

2629C 5,11 6,36 0,680 3,89 37,9 0,533 3,05 31,7 0,799

2630A 3,66 5,60 0,513 2,17 32,8 0,349 1,47 23,6 0,566

2632A 5,63 6,80 0,378 2,32 31,8 0,378 2,32 31,8 0,721

2640A 5,94 6,95 0,876 5,17 52,8 0,581 3,43 32,9 0,897

2836D 3,80 6,09 0,493 3,03 41,0 0,241 1,48 22,9 0,171

Utilitzant una ANOVA (ANalysis Of VAriance) efectivament es va trobar que

existien efectes significatius de l’edat sobre algunes de les propietats mecàniques.

Prèviament, en una anàlisi prèvia es va verificar que no hi havia correlació entre

l’edat i la velocitat de deformació, aquesta condició és important, perquè si no

es verifica hi ha el risc de que es confonguin els efectes de l’edat i els efectes

de la velocitat de deformació, especialment en mostres petites de tensió són in-

dependents en la mostra utilitzada. En quant als efectes significatius, aquests
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apareixen especialment en les valors de trencament de la força 𝐹𝑢 (𝑝 = 0,005), la

tensió (𝑝 = 0,007) i la deformació (𝑝 = 0,047) que sempre disminueixen amb l’edat

(vegeu la figura 5.12). No es van detectar relacions entre l’edat i els paràmetres

de rendiment o el mòdul jove.

(a) (b)

(c)

Figura 5.12. Dispersió de (a) força final, (b) tensió final i (c) deformació final (tensió
associada a la força final), ĺınia de tendència i interval de confiança del 95.

Clarament això implica que en cas de traumatisme cranio-encefàlic les valors

de tolerància per les persones grans son més petits. L’efecte mitjà se’n pot dedüır

de les gràfiques anteriors.

No tenim not́ıcia de que la literatura hagi investigat prèviament aquest efecte
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significatiu, pero tant, és una primı́cia d’aquesta investigació haver mostrat que

l’efecte d’edat està present i és estad́ısticament significatiu.

5.4 Rellevància per les mètriques de dany

Com es va esmentar a la secció 2.2.1, l’RMDM (Relative Motion Damage Metrics)

va utilitzar la idea que l’estirament excessiu al llarg de la direcció longitudinal d’un

VPP va ser la causa de la seva fallada mecànica. A més, una conjectura sobre com

disminueix la tensió final amb l’augment de la velocitat de deformació en les dades

emṕıriques de Löwenhielm47,73 va portar a definir l’RMDM com la proporció de la

soca instantània amb el valor esperat de la soca final. En realitat, la mateixa idea

es pot aplicar a l’estrès longitudinal i la tensió última (o, de manera equivalent,

a la força axial actual i a la força axial final). Les dades recents mostren que la

tensió última 𝑆𝑢 depèn de la velocitat de deformació,25,65 i una anàlisi estad́ıstica

del valor esperat de 𝑆𝑢 i la seva variació en termes de la velocitat de deformació

permet construir noves mètriques de lesions sobre dades recents més precises i

precises que les dades disponibles de Löwenhielm. Que E(𝑆𝑢⋃︀�̇�) sigui el valor

esperat de la soca final 𝑆𝑢, donada una velocitat de deformació �̇�, llavors, una

possible mètrica de dany seria dividir l’estrès instantani pel valor esperat per

a la tensió última a la velocitat de tensió actual. A Secció 5.4.1, es mostra que

𝑆𝑢 = 𝑆∗
𝑢 ⋅𝜑(�̇�) de manera que una anàlisi de la magnitud intŕınseca 𝑆∗

𝑢 proporciona

el valor esperat adequat (vegeu Secció 5.4.2).

El raonament anterior ens permet construir un ı́ndex de risc per a un únic

VPP. No obstant això, en el cervell hi ha més d’una dotzena de VPPs, i per avaluar

la possibilitat d’un HSDA requeriria una anàlisi de la probabilitat que almenys un

vas que connecta el si parasagital amb el cervell presenti una fallada mecànica.

En un esdeveniment traumàtic en què el crani i el cervell experimenten grans

acceleracions, les probabilitats de fracàs dels diferents VPP no són independents,

ja que les forces axials experimentades per les venes depenen de les forces globals

prodüıdes en la interacció de tot el cervell i el crani. Encara que si coneixem

les forces a les quals està sotmès cada VPP individual, una situació comuna en

simulacions FEHM, resulta que els valors esperats condicionals E(𝑆𝑢,𝑖⋃︀�̇�𝑖, 𝐹𝑖) per

la fallada mecànica de cada VPP pel que fa a la seva velocitat de tensió i la força

aplicada són variables independents (ja que la fallada d’un VPP espećıfic després

d’haver superat el seu ĺımit de força no afecta la altres VPP). Ara, anomenem
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𝑝𝑖(𝐹𝑖, �̇�𝑖) la probabilitat de fracàs del 𝑖-èssima VPP (estimat a partir de dades

emṕıriques a secció 5.4.2), coneixent els valors de la força axial aplicada i la

velocitat de deformació, i suposem que hi ha 𝑛 = ⋃︀𝑁𝑣 ⋃︀ espècimens de VPPs en tot

el cervell; llavors la probabilitat 𝑃0 de cap HSDA seria equivalent a cap de les

fallades mecàniques que exhibeixen VPP. Per tant, la probabilitat de no HSDA

seria el producte 𝑃0 = (1−𝑝1) . . . (1−𝑝𝑛) i la probabilitat complementària (1−𝑃0)

seria la probabilitat d’ocurrència d’un HSDA perquè qualsevol dels 𝑛 VPP va

exhibir fallada mecànica. Per tant, tenim per a la probabilitat d’ocurrència d’un

HSDA:

P(ADSH⋃︀𝐹 , �̇�) = 1 − (1 − 𝑝1) . . . (1 − 𝑝𝑛) = 1 −
𝑛

∏
𝑖=1

(1 − 𝑝𝑖(𝐹𝑖, �̇�𝑖)) (5.12)

on 𝐹 = (𝐹1, . . . , 𝐹𝑛) és la matriu de forces axials i �̇� = (�̇�1, . . . , �̇�𝑛) és el conjunt

de taxes de tensió dels VPPs. Si designem la Funció de Distribució Acumulativa

(CDF) per a la força Φ𝐹 ∗
𝑢
, estimada a partir de dades emṕıriques (vegeu Secció

5.4.2), el valor de la força que és igual a la probabilitat en (5.12) serà la nova

mesura de risc que anomenem Bridging Vein Damage Metric (BVDM):

BVDM = Φ−1
𝐹 ∗
𝑢
(P(ADSH⋃︀𝐹 , �̇�)) (5.13)

És interessant que la forma emṕırica espećıfica de la distribució Φ𝐹 ∗
𝑢
condueixi

a una fórmula tancada, lògica i molt manejable per a BVDM, vegeu Equació

(5.19).

Respecte al risc estimat, és important tenir en compte que alguns estudis

que utilitzen RMDM simplement prenen el risc d’HSDA com el valor més alt

d’aquestes mètriques de lesió, però això subestima el risc. Si tornem a l’equació

(5.12), es pot mostrar fàcilment per inducció que per 0 < 𝑝𝑖 < 1:

(1 − 𝑝1) . . . (1 − 𝑝𝑛) ≥max{𝑝1, . . . , 𝑝𝑛} (5.14)

De fet, només quan una de les probabilitats és molt més gran que les altres,

llavors la següent aproximació és possible:

(1 − 𝑝1) . . . (1 − 𝑝𝑛) ≈max{𝑝1, . . . , 𝑝𝑛} = 𝑝max (5.15)
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, però quan tots els VPP tenen riscos similars i relativament alts P(ADSH⋃︀𝐹 , �̇�) >>

𝑝max, és a dir, el risc general d’HSDA pot ser molt més gran que el risc estimat

només per la vena de pont en la situació més cŕıtica. Això ens permet donar una

versió millorada de RMDM, el RMDM∗
𝑒𝑞, calculat com:

RMDM∗
𝑒𝑞 = 𝜑−1(1 − (1 − 𝜑(RMDM1)) . . . (1 − 𝜑(RMDM𝑛)) (5.16)

on 𝜑(RMDM) és la probabilitat d’error d’un VPP de la corba de risc RMDM. La

corba de risc es va estimar amb dades emṕıriques a.73 Des de la mateixa corba

de risc, estimem les probabilitats 𝑝𝑖 = 𝜑(RMDM𝑖) de fallada independent de cada

VPP del seu valor espećıfic RMDM𝑖.

5.4.1 Dependència de la tensió última de la velocitat de de-

formació

Aquesta secció detalla com separar l’efecte dels factors intŕınsecs de l’efecte de la

velocitat de deformació �̇� sobre la tensió última 𝑆𝑢 d’un espècimen VPP (Secció

5.4.1). Aquesta separació ens va permetre trobar l’estrès últim intŕınsec, sobre

el qual es construeix la mètrica de danys. Per a aquest propòsit, es calculen les

probabilitats de trobar un HSDA a causa d’una fallada mecànica d’alguns VPP

(Secció 5.4.2). Finalment, es presenta una comparació entre les prediccions de

RMDM i BVDM a la secció 5.4.3.

Per a la baixa velocitat de deformació, l’anàlisi de dades emṕıriques per a la

tensió última 𝑆𝑢 mostra una tendència creixent significativa (𝑝 ¡ 0,001) d’aquesta

magnitud amb velocitat de deformació (vegeu Figure 5.13). Les dades de Monea

et al. també mostren una tendència tan creixent,53 tot i que en el rang estudiat

50 < �̇� < 200 s−1 l’efecte de la velocitat de deformació no arriba a ser significatiu.

Això suggereix que hi ha un augment significatiu en 𝑆𝑢 per a la baixa velocitat

de deformació, però aquest efecte està ”saturat” per als valors de la velocitat de

deformació �̇� > 10 − 25 s−1, com mostra la figura 5.14.

Per aquesta raó, es construeix una funció de dependència de la velocitat de

deformació (SRDF) 𝜙(�̇�), que interpola l’alta sensibilitat de 𝑆𝑢 a baixa veloc-

itat de tensió, amb la insensibilitat relativa de la mateixa magnitud a una alta

velocitat de tensió. En particular, s’utilitza la següent factorització:
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Figura 5.13. Gràfic de dispersió de la tensió última respecte a la deformació última per
valors petits de la velocitat de deformació, existeix una relació significativa (𝑝𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑑𝑒¡
0,001).

𝑆𝑢 = 𝑆∗
𝑢 ⋅ 𝜙(�̇�) = 𝑆∗

𝑢 )︀𝛼0 − (1 − 𝛼0)(1 − 𝑒−𝛾�̇�)⌈︀ (5.17)

El primer factor 𝑆∗
𝑢 s’anomena estrès final intŕınsec i el segon, entre claudàtors,

és el SRDF 𝜙(�̇�), que captura l’efecte mitjà de la velocitat de tensió (els valors

ajustats per als paràmetres són 𝛼0 = 0,256 i 𝛾 = 1.721). Aix́ı, es proposa que

l’estrès màxim suportat per un espècimen de VPP és una combinació de dos ti-

pus de factors: els factors intŕınsecs de l’espècimen quantificats per 𝑆∗
𝑢 , i l’efecte

de la velocitat de deformació que explica el SRDF donat per l’equació (5.17).

Tingueu en compte que la mateixa equació implica que 𝛼0 < 𝜙(�̇�) < 1. A més, la

factorització proposada a l’equació (5.17) permet analitzar estad́ısticament la fal-

lada mecànica intŕınseca de cada espècimen VPP buscant la funció de distribució

de la variable 𝑆∗
𝑢 .

5.4.2 Distribució de la tensió última intŕınsec

És un fet ben conegut que quan s’examina una població del mateix tipus d’elements

resistents a la força que posseeixen una certa microestructura, la tensió última es
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Figura 5.14. La relació no lineal de la tensió última i la velocitat de deformació,
per a valors més alts de velocitat de deformació �̇� > 10 s−1 la tensió última sembla
independent de la velocitat de deformació. El SRDF 𝜙(�̇�)és proporcional a la ĺınia de
punts negres.

distribueix sovint d’acord amb una distribució generalitzada de valor extrem (dis-

tribució GEV). Curiosament, el teorema fonamental de la teoria del valor extrem

(EVT), el teorema de Fisher–Tippett–Gnedenko,29 té el seu origen en observa-

cions de força última, ja que l’estad́ıstic britànic L. H.C. Tippett que treballava

per a la British Cotton Industry Research Association va desenvolupar algunes

de les idees bàsiques de l’EVT quan va tractar el problema de la força de la fibra

tèxtil.75,76 De la mateixa manera, les consideracions de l’EVT semblen explicar

per què en moltes situacions pràctiques l’estrès últim de molts materials ceràmics

ve donat per una distribució de Weibull,5,6, 24 que és un cas particular de GEV.

Fins i tot en teixits col·laginosos, hi ha raons teòriques per esperar que la tensió

última s’ajusti a un distribució GEV.67

Una mostra total de 𝑁 = 52 valors de parells (�̇�, 𝐹𝑢) es van utilitzar per a

l’anàlisi estad́ıstica. A partir dels valors de força axial coneguts, es van buscar

les funcions de distribució de probabilitat per als valors de la força axial final

(𝐹𝑢 = 𝑆𝑢 ⋅ 𝐴, sent 𝐴 l’àrea de secció transversal del VPP i la força axial final
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intŕınseca 𝐹 ∗
𝑢 = 𝑆∗

𝑢 ⋅ 𝐴 = 𝐹𝑢⇑𝜑(�̇�), vegeu Equació (5.17). Figura 5.15 mostra les

distribucions per a ambdues variables: 𝐹𝑢 i 𝐹 ∗
𝑢 . La variància més gran que es

troba per a 𝐹𝑢 es deu al fet que no s’està tingut en compte l’efecte de la velocitat

de deformació. Quan es considera 𝐹 ∗
𝑢 en lloc de 𝐹𝑢, el coeficient de variació (CV

= desviació estàndard/mitjana) es redueix de CV = 0,450 (per a 𝐹𝑢) a CV =

0,293 (per a 𝐹 ∗
𝑢 ). La variància més gran en 𝐹𝑢 es deu a la variació associada amb

diferents valors de velocitat de tensió.

Figura 5.15. Comparació de les distribucions per a la força axial última (𝐹𝑢) i la
força última intŕınseca (𝐹 ∗

𝑢 ).

La distribució que millor representa les dades va ser una distribució de Weibull,

confirmant les expectatives esmentades a l’inici d’aquesta secció. Per tant, el CDF

per a la força axial final intŕınseca és 𝐹 ∗
𝑢 :

Φ𝐹 ∗
𝑢
(𝐹 ) = P(𝐹 ∗

𝑢 ≤ 𝐹 ) = 1 − 𝑒−(𝐹 ⇑𝐹0)𝑝 (5.18)

on els valors ajustats per als paràmetres són: 𝐹0 = 1.197 [N] per al paràmetre

d’escala i 𝑝 = 3.974 per al paràmetre de forma. Els 𝑝-valors obtinguts en les

proves de bondat d’ajust a una distribució de Weibull eren alts, corroborant que

la distribució de Weibull pot representar adequadament les dades: per a la prova

de Kolmogórov–Smirnov el 𝑝-valor ser de 0,962 i per a la prova khi quadrat (𝜒2)

el valor de 𝑝-valor ser de 0,958. La figura 5.16 mostra la forma dels CDF per a

𝐹𝑢 i per a 𝐹 ∗
𝑢 . El CDF de 𝐹 ∗

𝑢 coincideix amb l’equació (5.18).

Una vegada que es coneix la probabilitat de fallada mecànica per a un VPP

individual, el problema de trobar una mètrica de dany que consideri el possible
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Figura 5.16. Comparació de la funció de distribució acumulativa (CDF) per a la força
axial final (𝐹𝑢) i la força final intŕınseca (𝐹 ∗

𝑢 ), ĺınia vermella: distribució de Weibull,
ĺınia verda: funció de distribució emṕırica.

dany en VPP independents de 𝑛 és fàcil. El problema s’ha discutit a secció 5.4,

on s’ha proposat l’equació (5.13). Curiosament, el fet que cdf per a la força

intŕınseca Φ𝐹 ∗
𝑢
és una distribució de Weibull implica que el BVDM ve donat de

manera natural per una 𝑝-norma de les forces axials intŕınseques:

BVDM =max
𝑡∈R

∏︁𝐹 ∗
(𝑡)∏︁𝑝 =max

𝑡∈R
(⋃︀𝐹 ∗

1 ⋃︀
𝑝 + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋃︀𝐹 ∗

𝑛 ⋃︀
𝑝)

1⇑𝑝
(5.19)

Aquesta fórmula es demostra a l’apèndix (veure secció A.3). A la fórmula

(5.19), les forces axials intŕınseques són donades per la relació de la força axial

nominal per l’SRDF, és a dir, 𝐹 ∗
𝑖 = 𝐹𝑖⇑𝜙(�̇�𝑖), de manera que l’equació anterior es

pot escriure en termes de forces axials ordinàries com:

BVDM =max
𝑡∈R

(
𝑛

∑
𝑖=1

⋁︀
𝐹𝑖(𝑡)

𝛼0 − (1 − 𝛼0)(1 − 𝑒−𝛾�̇�𝑖)
⋁︀

𝑝

)

1⇑𝑝
(5.20)

Està clar que BVDM és una funció escalable i cont́ınua. A més, en la secció

A.3 de l’appèndix està justificat que, per a 𝑝 ≥ 1, també és una funció convexa,

sota alguns supòsits raonables. Totes aquestes propietats fan de BVDM una

mètrica matemàticament adequada en el sentit de.64 Pel que fa a la idonëıtat del

RMDM, anteriorment es discutia a la mateixa referència bibliogràfica.
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5.4.3 Comparació de les mètriques en una caiguda des d’una

alçada

Per tal de comparar les mètriques esentades: l’RMDM convencional, l’equivalent

global RMDM∗
𝑒𝑞 i la nova mètrica proposada BVDM, veure secció 2.2.1), es van

dur a terme algunes simulacions. Considerem la caiguda d’una persona des d’una

certa alçada, sent colpejat al cap primer i, com a conseqüència, sent detingut per

terra. Més concretament, vam utilitzar el SIMon FEHM74 per simular la caiguda

d’una persona d’1,80 m caient des d’una alçada de 2,50 m. El centre de gravetat

de la persona segueix una trajectòria parabòlica, mentre que el cos gira a 𝜔 = 2,86

s−1. El terra és dur i té una rigidesa llast de 𝑘𝑏 = 40 N/cm3. El component vertical

de la velocitat d’impacte del cap és 𝑉𝑦 = 6,495 m/s i el component horitzontal és

𝑉𝑥 = 0,214 m/s. Les dades cinemàtiques es van incorporar al SIMon FEHM que

va calcular la tensió, l’estrès i les forces axials en les diferents parts anatòmiques

del cap. Les corbes de força axial calculades pel FEHM per a cadascuna de les

𝑛 = 14 VPPs del model SIMon es mostren a la figura 5.17.

A partir dels valors de força axial i velocitat de tensió, es van calcular els valors

instantanis de RMDM𝑡, RMDM∗
𝑒𝑞,𝑡 i BVDM𝑡. La figura 5.18 mostra l’evolució

al llarg del temps de les probabilitats predites per les dues últimes mètriques

(RMDM és qualitativament similar a RMDM∗
𝑒𝑞, encara que de magnitud més

petita, a causa d’això, la seva probabilitat prevista no està representada). La

probabilitat màxima al llarg del temps s’obté per al màxim dels valors instantanis

de RMDM𝑡 i BVDM𝑡. La probabilitat màxima per a cada mètrica de lesió, a la

figura 5.18, és la probabilitat estimada de l’aparició d’un HSDA durant l’impacte

de cap a terra.

A la figura 5.17, veiem que inicialment, quan el cap colpeja el terra, es registren

les forces més grans i les ones de compresa elàstica sacsegen la massa cerebral dins

de les parets del crani. Pel que fa a la comparació entre RMDM i BVDM, en la

fase inicial, fins a 0,25 ms (vegeu Figura 5.17), les prediccions RMDM∗
𝑒𝑞 i BVDM

s’executen gairebé en paral·lel i les probabilitats màximes d’HSDA arriben al

47,5% i al 50,0%. Durant la següent fase, on el cap rebota des del sòl, la massa

cerebral es comprimeix i el VPP juntament amb el crani l’estiren. En aquesta

fase la força del VPP més sol·licitat és del 40% del valor en la fase inicial, i

la velocitat de deformació és considerablement menor, i el RMDM i el BVDM

difereixen notablement, ja que tracten l’efecte de la velocitat de tensió d’una
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manera diferent: la funció de fracàs Löwenhielm-Takhounts, dins de l’equació

(2.1) i el SRDF dins l’equació (5.17) difereixen considerablement. A causa d’això,

el risc predit per RMDM, quan la velocitat de deformació és baixa per a 𝑡 > 0,100,

és considerablement menor que el risc predit per BVDM.

5.4.4 Discussió sobre les mètriques de dany

L’ús de mètriques de dany per avaluar la probabilitat de lesions ha estat una

tendència creixent en les últimes dècades.16,22,23,40 De fet, s’han proposat un

gran nombre de mètriques de lesions: per dany axonal difús,32,45 per commoció

cerebral,63 per trencament de costelles i deformació del tòrax,13,30 i fins i tot per

whiplash o fractura vertebral.39 No obstant això, la fallada mecànica de VPPs ha

estat comparativament menys estudiada. L’únic ı́ndex de mètrica o risc de lesions

àmpliament utilitzat per avaluar la probabilitat d’HSDA és el RMDM.64,73,74

No obstant això, les dades emṕıriques de Löwenhielm que es van utilitzar per con-

struir RMDM47,73 estan en qüestió, ja que sembla que molts autors no han trobat

una tensió definitiva per decaure notablement amb la velocitat de deformació en

el rang de 10 < �̇� < 150 s−1.15,25,53,65 Utilitzant dades recents, s’ha trobat que

a una velocitat de deformació baixa �̇� < 2 s−1, 𝑆𝑢, augmenta significativament65

i des de �̇� > 10 s−1 no es detecten canvis significatius.53 Això coincideix amb

el cas d’altres teixits, on la força última també augmenta amb la velocitat de

deformació.66

Per a la nostra anàlisi, una estimació de la CDF, tan per a la tensió última

𝑆𝑢 com per a la força axial última 𝐹𝑢 es va fer a partir de les dades emṕıriques,

emprant estudis recents de VPPs. A més, les mateixes dades ens van permetre

distingir l’efecte dels factors intŕınsecs (independents de la velocitat de deformació

i que afecten el fracàs dels VPPs) de l’efecte de la pròpia velocitat de deformació.

A causa d’això, va ser fàcil trobar la funció de distribució (FD) per la probabilitat

acumulada de la força axial intŕınseca 𝐹 ∗
𝑢 . De fet, aquesta última FD tenia una

dispersió més baixa i, per tant, presentava un millor ajust. Això suggereix que

tenir en compte l’efecte de la velocitat de deformació, era la estratègia correcta,

ja que ens va permetre identificar millor les probabilitats de falla mecànica de

les VPPs. Un comentari addicional, és que vam preferir utilitzar la força axial

última 𝐹𝑢 a la tensió última 𝜎𝑢, ja que l’àrea transversal de les VPP també varia

notablement d’un individu a un altre i, de manera força aleatòria, de manera
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que les dades de 𝑆𝑢 presenten una variabilitat pràcticament tan gran com la de

𝐹𝑢. És per això que en aquest article vam optar per treballar amb mesures de

força, en lloc de mesures de tensió, ja que són més directes, senzilles d’obtenir

i directament comparables a les dades d’assaigs mecànics. També succeeix que

molts FEHMs utilitzen models redüıts per a VPPs i només calculen el valor de

la força axial 𝐹 i no pas el de la tensió.

Per totes aquestes raons, la nova mètrica proposada, la BVDM (5.19), es va for-

mular directament en termes de forces axials. No obstant això, amb modificacions

trivials, seria aplicable a dades emṕıriques basades en la tensió última i, per tant,

no restem generalitat al procediment de la nostra recerca. En els últims anys,

han aparegut FEHMs que modelen el complex vascular de les VPP d’una manera

més realista,9,48,51,84 i en aquests FEHMs el nostre plantejament es perfectament

aplicable, només substituint les forces axials finals amb tensions últimes.

Un altre punt interessant de la nostra anàlisi és la distinció entre risc local

(falla d’una VPP espećıfica) i risc global (falla en qualsevol de les VPP de la

xarxa). Atès que qualsevol de les 𝑛 VPPs, dins de la superf́ıcie superior del cervell

podria conduir a un HSDA, les probabilitats individuals de falla de cada VPP

s’han de combinar per avaluar el risc global d’HSDA. De fet, en molts casos és

insuficient considerar el risc d’HSDA, com el risc del VPP més cŕıtic (especialment

si diversos VPP tenen un nivell de risc moderat i relativament similar). Per al cas

de l’última força axial intŕınseca, aquesta anàlisi probabiĺıstica condueix a una

mètrica de dany que és una funció escalable, cont́ınua i convexa de les forces, que

és particularment simple (una 𝑝-norma en l’espai de les forces axials últimes).

Aquesta combinació de riscos individuals en el risc agregat global és impor-

tant, ja que, a més de SIMon FEHM que inclou 7 parells d’elements per als VPPs,

els FEHMs més reconeguts utilitzen múltiples elements per modelar els VPPs.

Aix́ı, el KTH FEHM (S. Kleiven)41 utilitza 11 parells de VPPs, el UCDBTM

(University College Dublin)14,80 també utilitza 11 parells, el WSUBIM (Wayne

State University)77 utilitza 8 parells i el YEAHM (Universidade d’Aveiro) util-

itza 9 parells.9,17 Aquest últim FEHM incorpora millores substancials i té gran

realisme, tan geomètric com mecànic.

Una limitació de les dades emṕıriques utilitzades és que els efectes viscoelàstics

en VPPs han estat insuficientment estudiats.25 Amés, les dades de falla disponibles

corresponen a corbes de càrrega en què la velocitat de tensió és aproximadament

constant. No obstant això, com es mostra a la figura 5.17 al començament d’un
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fort impacte de cap s’observen valors molt oscil·lants de la força, en part perquè

els FEHMs existents no modelen cap efecte viscoelàstic en VPPs. Això podria

estar produint pics de força instantània una mica més grans que els realment

existents. També s’ha d’investigar si la força de falla dedüıda per a les corbes

de càrrega monòtona necessita alguna correcció a causa del precondicionament

viscoelàstic també discutida a.25,60

Per aquestes raons, es necessita més treball per corroborar si en proves mecàniques

amb PMHS el BVDM que sovint prediu un risc més alt que el RMDM per a una

baixa velocitat de deformació podria superar les mètriques actualment en ús. En

l’etapa actual i basant-se en experiments en VPP äıllats, no és del tot segur dir

que el BVDM funcionarà millor que el RMDM, fins i tot si es basa en mesures

recents i amb errors de mesura més baixos.
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Figura 5.17. Forces axials sobre les VPPs del model SIMon (FEHM), calculades per
a la caiguda descrita des d’una alçada de 2,5 m contra un terreny de rigidesa llast
𝑘𝑏 = 40 N/cm3. Es presenta una ĺınia per a cada parell de VPPs de la FEHM. Cada
ĺınia de color representa una VPP diferent, les forces difereixen perquè els VPPs es
troben en diferents parts del cervell

.
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Figura 5.18. Comparació de les prediccions de RMDM∗
𝑒𝑞 i el BVDM, al començament

de l’esdeveniment traumàtic ambdues mètriques fan prediccions similars, però cap al
final, quan el cap rebota i les forces axials s’estabilitzen, les prediccions difereixen
considerablement.
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6
Conclusions

Aquest memòria ha presentat un resum detallat de la recerca desenvolupada

gràcies a la finançament de la Fundació La Marató de TV3. En aquest caṕıtol es

discuteixen les troballes, la rellevància i les aplicacions, aix́ı com es detalla una

ampliació futura de les investigacions que es van poder començar gràcies a quest

projecte.

6.1 Preguntes de recerca

A la secció 1.3 es van plantejar unes preguntes de recerca inicial a les que aquest

estudi intentaria donar resposta. Plantegem ara les respostes provisionals que

hem pogut respondre:

1. Quin model elàstic seria adequat per reproduir el comportament de tensions

i deformacions en les VPP? Quins valors de referències seria convenient

usar per als paràmetres del model?

Hem pogut veure que un model h́ıper-elàstic de Fung dona ajustos molt
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correctes i permet descriure el comportament en situacions d’impacte o de

càrrega ràpida. La explicació detallada i els valors de referència es van

donar a la secció 5.1.1.

2. Quin efecte té l’edat en les propietats mecàniques de les VPP? Quines con-

seqüències pràctiques té l’efecte mesurat i quines repercussions per a altres

camps tenen els resultats?

A la secció 5.3 vam mostrar que tan la força d’estirament màxima (o equiv-

alentment la tensió) com la deformació màxima disminueixen amb l’edat,

és a dir, amb l’edat el teixit es torna més fràgil i no pot resistir esforços tan

grans. És important notar que a baixes velocitats el teixit també és menys

resistent, per tant, en estudiar els efectes d’edat és important assegurar-se

d’estar davant una mostra on la velocitat de deformació i l’edat no estiguin

correlacionades.

3. Són els models elàstics no lineals tot el que es necessita per descriure el

comportament mecànic? Existeixen efectes viscoelàstics a les VPP? Quina

importància pràctica tenen aquests possibles efectes viscoelàstics? Seria útil

desenvolupar un model viscoelàstic no lineal?

En certes situacions els models elàstics són suficients per donar una mod-

elització acurada de les comportament de les VPP, especialment en cops o

moviments sobtats. Tanmateix les VPP presenten efectes reològics de tipus

viscoelàstic i per tant en certes situacions on aquests efectes son notoris

caldria utilitzar un model viscoelàstic, a la taula 5.3 es va quantificar la

importància relativa dels efectes viscoelàstics a mesura que augmenta la

velocitat de deformació.

4. Quins factors determinen la resistència màxima de les VPP? Quin efecte

té la microestructura? És possible descriure la deformació anelàstica i el

procés de trencament mitjançant algun model de dany o de trencament de

micro-fibres?

Aquesta qüestió només ha estat parcialment clarificada, si bé coneixem

que la velocitat de deformació i l’edat tenen un impacta en la resistència

màxima. Una velocitat deformació més baixa condueix a valors en general

més baixos de la resistència i igualment una edat avançada. Encara no en-

tenem microscòpicament com aquests factors afecten a la micro-estructura

del teixit produint els efectes mencionats. Tampoc es va arribar en aquesta

recerca a construir un model dany adequat (el treball està començat i tenim
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un esborrany, però encara es necessita treball addicional per confirmar les

hipòtesis que tenim).

6.2 Contribucions d’aquesta recerca

Bàsicament les contribucions han estat aquestes:

1. Aportacions a la biomecànica computacional. S’ha millorat el coneix-

ement de les propietats mecàniques, gràcies a utilitzar un equip digital més

acurat s’han pogut obtenir corbes tensió-deformació més acurades i lliures

de soroll que els treballs precedents. A més hem fet ajustos per trobar els

paràmetres de models que poden ser directament utilitzats en models de

biomecànica computacional per avaluar la gravetat de possibles situacions

de risc, en un grau de precisió que supera les dates prèviament disponibles.

2. Detecció i quantificació dels efectes viscoelàstics. A la literatura so-

bre propietats mecàniques dels vasos sanguinis cerebrals, en particular, de

les venes pont parasagitals (VPP) i ha hagut una discussió continua sobre

si existeix o no un efecte viscoelàstic clar. Els primes treball aix́ı ho sugge-

rien,47 però els estudis posteriors no detectaven l’efecte. Aquest treball ha

mostrat que en realitat detectar o no l’efecte depèn del rang de velocitats es-

collit i en gran part de la tècnica d’assaig utilitzada. Els treballs consolidats

havien utilitzat assaigs de curta durada en tracció simple, on hem demostrat

que era dif́ıcil trobar els efectes viscoelàstics. El nostre equipament śı tenia

la precisió per detectar en assajos de tracció simple l’efecte, però en aquella

situació l’efecte era petit. Per tant, vam desenvolupar un tipus d’assaig

on poguéssim mesurar amb precisió les constants viscoelàstiques. El nostre

treball publicat és el primer que mostra efectes viscoelàstics significatius i

en desenvolupa un model complet per les VPP.25

3. Confirmació de l’existència de efectes de l’edat. El fet llargament

sospitat de que l’edat és un factor clau en la probabilitat d’ocurrència

d’hematomes subdurals, ha pogut ser explicat a partir de les propietats

mecàniques de les VPP. És conegut que el factor clau en l’aparició d’un

hematoma subdural és el trencament d’alguna VPP. El nostre treball ha

demostrar per primera vegada que hi ha un efecte significatiu de l’edat en
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la reducció de la resistència mecànica de les VPP. Cosa que pot explicar

perquè la probabilitat de patir hematomes subdurals en situacions poten-

cialment traumàtiques augmentaria amb l’edat.

4. Desenvolupament d’una mètrica de dany per avaluar la possibili-

tat d’hematomes. Un conseqüència imprevista del nostre treball és que

l’efecte de la velocitat de deformació és bàsicament diferent del que es va

suposar en els primers temps de la investigació de propietats mecàniques

de les VPP. Degut això a l’industria automotriu i altres camps es van de-

senvolupar corbes de risc que no semblen acurades, en predir un major risc

a velocitats de deformació més elevades. Les nostres dades suggereixen que

les en que es van basar aquelles corbes de risc podrien no ser correctes

i en proposem una mètric de dany que corregeix les dades més antigues

i previsiblement seria un millor indicador de la probabilitat d’ocurrència

d’hematomes.

5. Conseqüències per la pràctica forense. Les nostres dades podrien ser

potencialment utilitzades per revisar els ĺımits de tolerància del sistema

vascular i millorar la interpretació de dades forenses sobre si certes morts

poden ser o no accidentals.

6.2.1 Discussió

Respecte a la millora en el coneixement de les propietats biomecàniques i les

aplicacions computacionals, cal assenyalar que el nostre treball inclou el primer

estudi publicat que compara sistemàticament un model elàstic no lineal i un model

viscoelàstic de VPPs.65 Aquesta comparació va permetre quantificar per primera

vegada l’aportació del comportament viscoelàstic, que depèn cŕıticament de la

velocitat de deformació. A més, teòricament vam aconseguir explicar al mateix

estudi l’origen de la dificultat d’observar efectes viscoelàstics a nivells baixos de

deformació. El nostre treball va proporcionar corbes molt precises de tensió-

deformació per al teixit col·laginós de les VPP, que es pot utilitzar per avaluar

la possibilitat de traumatismes cranio-encefàlics (TCE) i hematomes subdurals

(HSD). En particular, els resultats d’aquest estudi podrien són rellevants per

avaluar la probabilitat d’HSD agut a causa de la fallada mecànica d’alguna VPP.

A més, al nostre primer estudi publicat es va identificar una correlació positiva i

significativa de la velocitat de deformació sobre la tensió de trencament (𝑝-valor
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< 0.003), mentre que estudis anteriors van trobar correlacions no significatives

o inconsistents. Altres propietats mecàniques, com la tensió màxima, la tensió

elàstica o la deformació elàstica, també presenten una correlació significativa amb

la velocitat de deformació (𝑝-valor < 0.001, en tots els casos). A més, es va

quantificar la contribució viscoelàstica, sent petit en la majoria de les situacions,

la qual cosa explica per què moltes aplicacions podrien ser modelades amb un

model purament elàstic.

Els resultats reportats en el nostre segon estudi publicat són la primera carac-

terització completa de la resposta viscoelàstica de les VPP.25 En aquest estudi es

van calcular els temps de relaxació i els coeficients de la sèrie Prony pel material

permetent l’ús d’aquests valors en combinació amb qualsevol model hiper-elàstic

per a les VPPs. El model desenvolupat explicava amb precisió tots els casos de

càrrega considerats.

A més, els paràmetres constitutius ajustat es poden utilitzar per a FEHMs com-

putacionals; aquests models i els valors obtinguts podrien utilitzar-se per recon-

struir les circumstàncies del traumatisme cranioencefàlic i per avaluar les causes

del TCE. Finalment, els resultats d’aquest estudi són molt rellevants per avaluar

l’hematoma subdural agut a causa de la fallada mecànica dels VPP. Per tant,

els resultats numèrics dels dos primers treball són rellevants bàsicament per dos

àrees: la precisió FEHM i la reconstrucció forense dels mecanismes de lesió. En

particular, la resposta d’estrès no lineal de les VPPs s’ha descrit amb precisió

utilitzant models elàstics i viscoelàstics no lineals.

Finalment, hem d’assenyalar d’ocurrència de HSD aguts a causa d’accidents

de trànsit constitueixen un important problema de Salut Pública. Tot i que

l’enfocament habitual de la indústria de l’automòbil basat en mètriques de le-

sions sembla ben fonamentat des d’un punt de vista teòric, hauria de fer ús de les

dades més recents sobre les propietats mecàniques de les VPP, perquè les mesures

en proves més modernes són més precises. En concret, la mètrica de lesions més

utilitzada per predir l’HSD agut es basa en dades antigues que la investigació pos-

terior no sembla haver validat.26 Per tant, els FEHMs són molt útils per esbrinar

si una mètrica basada en dades de models constitutius més moderns i precisos

és millor que les antigues. Com a conseqüència del nostre estudi es publicar un

tercer article on es proposa una nova mètrica de dany per fer prediccions més

precises i proporcionar una guia addicional per al disseny de sistemes de retenció.

Totes aquestes millores podrien tenir un paper en la regulació dels vehicles que

eventualment reduiria el percentatge de casos de TCE més greus en què apareix
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HSD agut com a conseqüència d’accidents de trànsit.

6.3 Rellevància i aplicacions pràctiques

La qualitat de les dades obtingudes i les conclusions a que s’han arribat podrien

acabar convertint la nostra recerca en la referència estàndard a nivell mundial

sobre les propietats mecàniques de les venes pont parasagitals. D’aquesta recerca

han sorgit tres articles cient́ıfics publicats en revistes internacionals d’alt impacte:

� Sánchez-Molina, D., Garćıa-Vilana, S., Llumà, J., Galtés, I., Velázquez-

Ameijide, J., Rebollo-Soria, M. C., & Arregui-Dalmases, C. (2021). Me-

chanical Behavior of Blood Vessels: Elastic and Viscoelastic Contributions.

Biology, 10(9), 831.65

� Garćıa-Vilana, S., Sánchez-Molina, D., Llumà, J., Galtés, I., Velázquez-

Ameijide, J., Rebollo-Soria, M. C., & Arregui-Dalmases, C. (2021). Vis-

coelastic Characterization of Parasagittal Bridging Veins and Implications

for Traumatic Brain Injury: A Pilot Study. Bioengineering, 8(10), 145.25

� Garćıa-Vilana, S., Sánchez-Molina, D., Velázquez-Ameijide, J., & Llumà,

J. (2021). Injury metrics for assessing the risk of acute subdural hematoma

in traumatic events. International journal of environmental research and

public health, 18(24), 13296.26

A més el nostre treball en la forma que ha estat estructurat és vital per desen-

volupar models biomecànics computacionals per estudiar mecanismes de lesió per

traumatisme al cervell. Això podria ser aprofitat per exemple per la industria au-

tomotriu per verificar els seus sistemes de retenció i seguretat passiva disminuint

la lesivitat en cas d’accident de trànsit. Igualment, el fet de que aquesta recerca

ha mostrat com disminueix la resistència mecànica de les VPP amb l’edat, po-

dria ajudar a fixar limites més raonables de llindars que no provoquen lesió en

situacions accidentals i traumàtiques.

6.4 Treballs futurs

Clarament hi ha dos aspectes que actualment es troben iniciats, però per les

múltiples contingències que va patir el projecte 289/C/2017 amb el finançament
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de la Fundació La Marató de TV3, incloent-hi la pandèmia mundial iniciada al

2020, no es van poder concloure durant la duració del projecte, tot i que seran

continuats pel nostre equip en els propers mesos o anys. Bàsicament els dos

aspectes que després de les troballes són més interesants serien:

� Construir un model de dany, el nostre equip va desenvolupar un model

aproximat que explicaria perquè la velocitat de deformació inflüıa en les ten-

sions últimes, fenomenològicament el model està acabar, però segurament

sigui convenient utilitzar alguna mesura complementaria per quantificar

l’avenç del dany al teixit. Quan alguns aspectes respecte aquest treball

iniciat estiguin clars creiem tindŕıem les troballes suficients per publicar un

article addicional sobre això.

� Ampliar les mostres per estudiar en major detall les influències de l’edat.

Seria interesant ampliar el treball a microfisiologia i determinar com l’edat

està alterant la micro-estructura del teixit de les VPP, fent que la seva

resistència en general vagi a la baixa. A més ens plantegem publicar un

treball addicional explicant les troballes amb els efectes de l’edat, ja que els

articles publicats fins ara van tractar expĺıcitament aquest aspecte.
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A
Apèndix matemàtic

En aquest apèndix s’ha reservat per a algunes discussions tècniques, molt es-

pećıfiques, referents a la metodologia teòrica, que en el text principal haurien

resultat especialment complicats i haurien interromput la ĺınia argumental. Tan-

mateix, s’inclou aqúı per completesa del treball, de tal manera que aquesta

memòria sigui auto-continguda i contingui totes les explicacions necessàries per

contextualitzar els càlculs i explicacions de contingudes als caṕıtols 4 i 5 de la

memòria.

A.1 Càlcul de les integrals viscoelàstiques

Algunes propietats anaĺıtiques del model viscoelàstica quasi-lineal de Fung s’examinen

en aquesta secció. Aqúı presentem les fórmules expĺıcites per a diferents casos de

càrrega, inclòs l’important cas de la velocitat de tensió constant.

Cas de velocitat de deformació constant. Quan la velocitat de tensió és con-

stant, és a dir, 𝐸𝑥(𝑡) = 𝛽0𝑡 (𝛽0 > 0), la integral de l’equació (5.2) es pot calcular
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anaĺıticament mitjançant un canvi de variables per a la integració. Considerem

una nova variable 𝜀 ∶= 𝐸𝑥(𝜏), ara, ja que la velocitat de tensió és constant, tenim

que 𝜀 = 𝐸𝑥(𝜏) = 𝛽0𝜏 , de manera que el canvi de variables és donat per:

𝐸𝑥(𝜏) = 𝜀, 𝜏 = 𝜀⇑𝛽0, �̇�𝑥𝑥d𝜏 = 𝛽0d𝜏 = d𝜀

Introduint aquest canvi a l’equació (5.2), obtenim una forma expĺıcita per a la

integral que dóna la contribució viscoelàstica:

𝐼𝑘 = 𝑒
− 𝐸𝑥

𝛽0𝜏𝑘 ∫

𝐸𝑥⇑𝛽0

0
𝑒

𝜀
𝛽0𝜏𝑘 (1 + 2𝑏0𝜀

2)𝑒𝑏0𝜀
2

d𝜀

Definint 𝜃𝑘 ∶= 𝛽0𝜏𝑘, podem expressar-ho com:

𝐼𝑘 = 𝐸𝑥𝑒
𝑏0𝐸

2
𝑥 +

𝑒
−𝐸𝑥

𝜃𝑘 − 𝑒𝑏0𝐸
2
𝑥

2𝜃𝑘𝑏0
+
𝑒
−(𝐸𝑥

𝜃𝑘
+ 1

4𝜃2
𝑘
𝑏0
)

4𝜃2𝑘𝑏
3⇑2
0

𝐹𝑣(𝐸𝑥, 𝑏0, 𝜃𝑘)

on la funció 𝐹𝑣(𝐸𝑥, 𝑏0, 𝜃𝑘) s’ha definit per abreujar la notació i és donada per:

𝐹𝑣(𝐸𝑥, 𝑏0, 𝜃𝑘) ∶=
⌋︂
𝜋𝑖

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

erf
⎛

⎝

𝑖

2𝜃𝑘𝑏
1⇑2
0

⎞

⎠
− erf

⎛

⎝
+

𝑖

2𝜃𝑘𝑏
1⇑2
0

+ 𝑖𝐸𝑥𝑏
1⇑2
0

⎞

⎠

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

Aquesta funció 𝐹𝑣 és una funció real de variable real, tot i l’aparença expĺıcita

de 𝑖 =
⌋︂
−1, ja que aqúı, erf(⋅) representa la funció d’error , que ve donada per:

erf(𝑥) ∶=
2
⌋︂
𝜋
∫

𝑥

0
𝑒−𝑧

2

d𝑧 ⇒ 𝑖 ⋅ erf(𝑖𝑥) = −
2
⌋︂
𝜋

∞
∑
𝑘=0

𝑥2𝑘+1

(2𝑘 + 1)𝑘!
∈ R, ∀𝑥 ∈ R

𝑆𝑥 = 𝑏0𝑐

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝐸𝑥𝑒
𝑏0𝐸

2
𝑥 +

𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘

⎛
⎜
⎜
⎝

𝐸𝑥𝑒
𝑏0𝐸

2
𝑥 +

𝑒
−𝐸𝑥

𝜃𝑘 − 𝑒𝑏0𝐸
2
𝑥

2𝜃𝑘𝑏0
+
𝑒
−(𝐸𝑥

𝜃𝑘
+ 1

4𝜃2
𝑘
𝑏0
)

4𝜃2𝑘𝑏
3⇑2
0

𝐹𝑣(𝐸𝑥, 𝑏0, 𝜃𝑘)

⎞
⎟
⎟
⎠

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

(A.1)

L’efecte de la velocitat de deformació sobre l’equació anterior es va mostrar a

la figura 5.4 de la qual es dedueix que per a soques petites, l’equació(A.1) només

produeix petits canvis; en particular, la rigidesa o mòdul de Tangent Young
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d𝑆𝑥⇑d𝐸𝑥 → 𝑏0𝑐(1 + 𝑔1 + 𝑑𝑜𝑡𝑠 + 𝑔𝑁) tendeix al mateix valor per a 𝐸𝑥 → 0 indepen-

dentment de la velocitat de deformació, com es mostra a la figura 5.5.

Cas general. En el cas d’assaigs de molt alta velocitat, una UTM convencional

generalment no serà capaç de portar l’espècimen a la velocitat de soca desitjada

instantàniament, però requerirà un temps d’acceleració. Atès que els paràmetres

constitutius generalment requereixen el coneixement de la forma anaĺıtica, és im-

portant tenir els mitjans per obtenir aquesta fórmula o una aproximació raonable

d’aquesta.

Per a això, n’hi ha prou amb assenyalar que atès que qualsevol corba cont́ınua

en seccions pot aproximar-se a qualsevol grau de precisió desitjat per un polinomi,

és útil en càlculs viscoelàstics per avaluar integrals de la forma:

∫

𝑡

0
𝑒
− 𝑡−𝜏

𝜏0 𝑃𝑛(𝜏) d𝜏 (A.2)

on 𝑃𝑛(𝑡) = 𝛼𝑛𝑡𝑛 + ⋅ ⋅ ⋅ + 𝛼1𝑡 + 𝛼0 és un polinomi de grau 𝑛. La integral anterior es

pot avaluar mitjançant la fórmula:

∫

𝑡

0
𝑒

𝜏
𝜏0 𝜏𝑚 d𝜏 = 𝜏0𝑒

𝑡
𝜏0 ]︀𝑡𝑚 −𝑚𝑡𝑚−1𝜏0 +

𝑚(𝑚 − 1)

2
𝑡𝑚−2𝜏 20 − . . . (−1)𝑚!𝜏𝑚0 {︀

on 𝑚 ∈ N. La integral estàndard (l’equació(A.2)) es pot expressar en la forma:

∫

𝑡

0
𝑒
− 𝑡−𝜏

𝜏0 ( 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎𝑛𝜏
𝑛+⋅ ⋅ ⋅+𝛼0)d𝜏 =

𝑛

∑
𝑠=0

𝛼𝑠 ⌊︀
𝑠

∑
𝑟=0

𝑟!(
𝑠

𝑟
)(−1)𝑟𝑡𝑠−𝑟𝜏 𝑟+10 }︀+𝑒

− 𝑡
𝜏0

𝑛

∑
𝑠=0

𝛼𝑠(−1)
𝑠+1𝑠!𝜏 𝑠+10

Utilitzant la funció hipergeomètrica confluent 2𝐹0((︀𝑎, 𝑏⌋︀, (︀ ⌋︀;𝑥),?,? el primer

sumand es pot escurçar:

∫

𝑡

0
𝑒
− 𝑡−𝜏

𝜏0 (𝛼𝑛𝜏
𝑛+⋅ ⋅ ⋅+𝛼0)d𝜏 = 𝜏0

𝑛

∑
𝑠=0

]︀𝛼𝑠𝑡
𝑠

2𝐹0 ((︀−𝑠,1⌋︀, (︀ ⌋︀,
𝑡

𝜏0
){︀+𝑒

− 𝑡
𝜏0

𝑛

∑
𝑠=0

𝛼𝑠𝑠!(−𝜏0)
𝑠+1

El càlcul de corbes de càrrega complexes pot conduir a expressions llargues

i molestes, però les fórmules anteriors potencialment permeten una aproximació

numèrica tan precisa com es desitgi per a qualsevol cas de càrrega.
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A.2 Predicció del USF

En aquest secció, dedüım quin comportament s’espera de USF(𝑛,𝑇 ), definit en

l’equació (5.7), i justifiquem matemàticament per què esperem un comportament

donat per formula (5.8). El desplaçament 𝛿𝑡 en la prova ćıclica és periòdic, per

tant, es pot expressar mitjançant una sèrie trigonomètrica de Fourier:

𝛿𝑡 =Δ𝛿

⎨
⎝
⎝
⎝
⎝
⎪

𝑎0
2
+

∞
∑
𝑚=1

𝑎𝑚 cos
⎛

⎝

2𝑚𝜋

𝑇
𝑡
⎞

⎠
+

∞
∑
𝑚=1

𝑏𝑚 sin
⎛

⎝

2𝑚𝜋

𝑇
𝑡
⎞

⎠

⎬
⎠
⎠
⎠
⎠
⎮

(A.3)

on 𝑇 = 0,55 s és el peŕıode de l’estirament ćıclic. L’estirament 𝜆𝑡, la seva derivada

temporal corresponent �̇�𝑡, la soca 𝜀𝑥 i la velocitat de deformació �̇�𝑥 es poden

calcular amb les fórmules següents:

𝜆𝑡 = 1 +
𝛿𝑡
ℓ0
, �̇�𝑡 =

�̇�𝑡
ℓ0
, 𝜀𝑥 =

𝜆2
𝑡 − 1

2
, �̇�𝑥 = 𝜆𝑡�̇�𝑡 (A.4)

Per estimar l’efecte viscoelàstic considerem una seqüència finita d’integrals de

la forma

𝐽
(𝑘)
𝑛 ∶= ∫

𝑡𝑛

0
𝑒
− 𝑡𝑛−𝜏

𝜏𝑘
�̇�𝜏
ℓ0
(1 +

𝛿𝜏
ℓ0
) d𝜏 (A.5)

on 𝑡𝑛 = (𝑛 − 1 + 𝛾)𝑇 són les vegades en què es produeixen els successius pics de

força:

𝐽
(𝑘)
𝑛 (𝑇 ) =

∞
∑
𝑚=1

𝑎𝑚𝑃1,𝑚(𝜃𝑘) + 𝑏𝑚𝑃2,𝑚(𝜃𝑘) + (︀𝑎𝑚𝑃3,𝑚(𝜃𝑘) + 𝑏𝑚𝑃4,𝑚⌋︀𝑒
−(𝑛−1+𝛾) 𝑇

𝜏𝑘

(1 + 4𝑚2𝜃2𝑘)(1 + 16𝑚2𝜃2𝑘)
(A.6)

on 𝜃𝑘 = 𝜋𝑇 ⇑𝜏𝑘 s’ha introdüıt per a la brevetat, i a més tenim 𝑃𝑗,𝑚(𝜃𝑘) com a poli-

nomis de quart grau fàcilment computables, els coeficients dels quals depenen de

cos(𝑚𝛾𝜋) i sin(𝑚𝛾𝜋). La fórmula anterior ens permet calcular els pics successius

de força i, per tant,

USF(𝑛,𝑇 ) =

1 +
𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘𝐽
(𝑘)
1 (𝑇 )

1 +
𝑁

∑
𝑘=1

𝑔𝑘𝐽
(𝑘)
𝑛 (𝑇 )

(A.7)

on els 𝑔𝑘 són els mateixos coeficients que apareixen a l’equació (5.4) i 𝑗 és l’́ındex

per al qual ⋃︀𝑇 − 1,5𝜏𝑗 ⋃︀ és mı́nim. Es pot veure que el valor d’USF s’acosta a un
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màxim quan el 𝜃𝑗 ∈ (4,5) (la posició exacta del màxim depèn de la 𝑔𝑘, encara

que molt poc). Tenint en compte l’equació (A.6), l’expressió USF(𝑛,𝑇 ) tindria

la forma

USF(𝑛,𝑇 ) =
1 +∑

𝑁
𝑘=1 𝑔𝑘(︀𝑐(𝜃𝑘) + 𝑑(𝜃𝑘)⌋︀

1 +∑
𝑁
𝑘=1 𝑔𝑘(︀𝑐(𝜃𝑘) + 𝑑(𝜃𝑘)𝑒

−𝑛 𝑇
𝜏𝑘 ⌋︀

=
1 +∑

𝑁
𝑘=1 𝑔𝑘

1 +∑
𝑁
𝑘=1 𝑔𝑘𝑒

−𝑛 𝑇
𝜏𝑘

(A.8)

on 𝑐(𝜃𝑘) i 𝑑(𝜃𝑘) són funcions que es poden calcular des de l’equació (A.6), i on el

𝑔𝑘 és

𝑔𝑘 =
𝑔𝑘𝑑(𝜃𝑘)

1 +∑
𝑁
𝑘=1 𝑔𝑘𝑐(𝜃𝑘)

L’expressió (A.8) és exacta, però inconvenient, de fet, numèricament es pot

veure que la suma per la qual està satisfet que ⋃︀𝑇 −1.5𝜏𝑗 ⋃︀ és mı́nim, de manera que

es pot obtenir una aproximació raonable utilitzant només un temps caracteŕıstic:

USF(𝑛,𝑇 ) ≈
1 + 𝑔𝑗𝐽

(𝑗)
1 (𝑇 )

1 + 𝑔𝑗𝐽
(𝑗)
𝑛 (𝑇 )

=
1 + 𝑔𝑗

1 + 𝑔𝑗 exp (−𝑛
𝑇
𝜏𝑗
)

(A.9)

A.3 Idonëıtat de la nova mètrica (BVDM)

Aquesta secció conté una demostració de com la fórmula (5.13) condueix a la

fórmula (5.19), quan les variables implicades es distribueixen segons una dis-

tribució de Weibull. A més, justifiquem aqúı que la mètrica associada a l’equació

(5.19), la BVDM, és una funcional escalable, cont́ınua i convexa.

Pel que fa a la deducció de la fórmula (5.19), s’ha de tenir en compte que la

funció de distribució de probabilitat acumulada per la força axial intŕınseca 𝐹 ∗
𝑢

té la forma:

𝑝𝑖 = Φ𝐹 ∗
𝑢
(𝐹𝑖) = 1 − 𝑒−(𝐹𝑖⇑𝐹0)𝑝 (A.10)

substituint aquesta fórmula en el producte inicial de l’equació (5.14), arribem a

la conclusió que:

(1 − 𝑝1) . . . (1 − 𝑝𝑛) = 𝑒−(𝐹1⇑𝐹0)𝑝 . . . 𝑒−(𝐹𝑛⇑𝐹0)𝑝 = 𝑒−(︀(𝐹1⇑𝐹0)𝑝+⋅⋅⋅+(𝐹𝑛⇑𝐹0)𝑝⌋︀ (A.11)
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i ja que la inversa de la funció de (A.10) ve donada per:

Φ−1
𝐹 ∗
𝑢
(𝑞) = 𝐹0(︀− ln(1 − 𝑞)⌋︀1⇑𝑝 (A.12)

introduint la part final de l’equació (A.11) a l’equació(A.12), obtenim que:

Φ−1
𝐹 ∗
𝑢
(1 − 𝑒−(︀(𝐹1⇑𝐹0)𝑝+⋅⋅⋅+(𝐹𝑛⇑𝐹0)𝑝⌋︀) = 𝐹0 )︀(

𝐹1

𝐹0
)
𝑝
+ ⋅ ⋅ ⋅ + (𝐹𝑛

𝐹0
)
𝑝
⌈︀
1⇑𝑝

= 𝐹0

⋃︀𝐹0⋃︀ (︀𝐹
𝑝
1 + ⋅ ⋅ ⋅ + 𝐹 𝑝

𝑛⌋︀
1⇑𝑝

Aquesta és precisament la forma bàsica continguda a l’equació (5.19).

Pel que fa a la idonëıtat de les mètriques de lesió (5.19), justifiquem que

aquesta mètrica és escalable, cont́ınua i convexa. Per a aquest propòsit, fem la

suposició natural que el tensor de tensions dels VPP (𝜎 depèn cont́ınuament de

les acceleracions imposades al crani (𝑎(𝑡),𝛼(𝑡)), ja que s’obté la tensió d’una

equació en derivades parcials on les acceleracions del crani apareixen en la forma:

div(𝜎) + 𝑏 = 𝜌
𝜕𝑣

𝜕𝑡
= 𝜌𝑎 (A.13)

A més, observem que, quan les acceleracions es redimensionen per 𝜆 > 1, és a

dir, imposant (𝜆𝑎(𝑡), 𝜆𝛼(𝑡)), les forces de volum canvien de la següent manera

𝑏 ↦ 𝑏𝜆 = 𝑏0 + 𝑏0 + 𝑏1𝜆 + 𝑏2𝜆2,64 on 𝑏0 representa tots els termes independents de

l’acceleració (bàsicament pes), 𝑏1 depèn de l’acceleració lineal del centre de massa

(les acceleracions d’Euler i Coriolis), i 𝑏2 depèn de l’acceleració centŕıpeta. També

cal assenyalar que les forces del crani són funcions cont́ınues d’acceleracions lineals

i angulars, és a dir, 𝐹𝑖 = 𝑓𝑖(𝑎,𝛼).

Per als punts de la perifèria del cervell, hem d’esperar que aquests termes

tinguin el mateix signe i, per tant, augmentin sempre la tensió en tots i cadascun

dels VPP. La convexitat és més dif́ıcil de justificar sense suposicions addicionals.

Per exemple, si s’admet que la força axial en cadascun dels VPP és en si mateix

un funcional convex de les acceleracions imposades (això és dif́ıcil de demostrar

expĺıcitament, donada la complexitat dels FEHMs, però sembla coherent amb els

fets observats). Assumint aquesta propietat, és immediat mostrar que el BVDM

condueix a una mètrica convexa, ja que la 𝑝-norm (⋃︀𝑥1⋃︀
𝑝 + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋃︀𝑥𝑛⋃︀

𝑝)1⇑𝑝 és sempre

una funció convexa per a 𝑝 ≥ 1, de fet com a norma vectorial sobre R𝑛 és cont́ınua
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i convexa:

∏︁(1 − 𝜆)𝑥 + 𝜆𝑦∏︁𝑝 ≤ (1 − 𝜆)∏︁𝑥∏︁𝑝 + 𝜆∏︁𝑦∏︁𝑝

per 0 < 𝜆 < 1 i 𝑥,𝑦 ∈ R𝑛. Trivialment, aquesta funció també és escalable, ja que

∏︁𝜆𝑥∏︁𝑝 = ⋃︀𝜆⋃︀∏︁𝑥∏︁𝑝 > ∏︁𝑥∏︁𝑝, for 𝜆 > 1.
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