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Abstract
Experimental tests and equations on the continuum mechanics are used in order to obtain the
constitutive models of soft tissue using in predictive heart simulation. Considering the myocardium as
one of the important tissues, in this paper first the morphology and structure of myocardium has been
reviewed and the mechanical response of passive form of this tissue has been investigated. The
myocardium of left ventricle was considered as non linear elastic, in-compressible and non
homogeneous material and using of bi-axial test in 3 lambs myocardium on fiber direction; a
constitutive model of this tissue has been proposed. The model so constructed is then evaluated against
the biaxial data, and values of the material constants have been obtained by curve fitting so the final
model states the strain-energy function as cauchy's invariants which can be helpful in heart
simulation.
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چکیده
براي دستیابی به معادالت ساختاري بافت در شبیهسازي قلب ،از تستهاي آزمایشگاهی و معادالت مکانیکی حاکم بر محیطهاي
پیوسته استفاده میشود .در این مقاله ،با در نظر گرفتن میوکاردیوم قلبی به عنوان یکیاز مهمترین بافتها ،پساز بررسی شکل و
ساختار میوکارد ،ویژگیهاي اصلی پاسخ مکانیکی این بافت به صورت غیرفعّال بررسی شد .میوکارد بطن چپ به عنوان یک ماده
االستیک غیرخطی ،تراکم ناپذیر و ناهمگن فرض شده و با توجه به دادههاي تست دومحوره در جهت فیبرهاي میوکارد ،که روي قلب
سه گوسفند بالغ انجام شد ،مدلی مبتنی بر ساختار آن ارائه گردید .با توجه به دادههاي به دست آمده ،پارامترهاي مادي این معادله با
برازش دادهها محاسبه شد و رابطهي نهایی براي تابع انرژي کرنشی براساس نامتغیرهاي تانسور کوشی بیان شد .نتایج حاصل در شبیه-
سازي بافت قلب سودمند خواهند بود.
کلیدواژهها :دیوارهي بطنی ،مکانیک بیوسته ،تانسور انرژي کرنشی ،سینماتیک محلی ،تست دو محوره
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 -1مقدمه

شدهاست ،درحالی که رویکرد دیگر ،قلب را به عنوان ترکیب

براي درک بهتر مکانیسمهاي اساسی (که تحت تأثیر مکانیک

پیوستهاي از صفحات الیهالیه مورد توجه قرار میدهد ].[3

بطن است) موارد مهمی وجود دارند که عبارت اند از:
الف) توصیف واقعی هندسه سهبعدي و ساختار میوکارد
(عضله قلب)؛

بطن چپ در میان چهار حفره قلبی بیشترین مقدار کار را
انجام میدهد ،به طوري که پمپاژ خون توسط آن با فشاري به
مراتب بیشتر نسبت به بطن راست صورت میگیرد.
دیوارهي قلب از سه الیهي مجزا تشکیل میشود :یک الیه

ب) قوانین تعادل محیط پیوسته و شرایط مرزي؛
ج) معادالت ساختاري که ویژگیهاي مادي میوکارد را

درونی (اندوکارد) ،یک الیهي میانی (میوکارد) و یک الیهي
بیرونی (اپیکارد) .اندوکارد ،درون چهار محفظه را میپوشاند و

توصیف میکنند.
بهمنظور توصیف ویژگیهاي مادي ،داشتن دادههاي
نیرو/جابهجایی مربوط به روشهاي مختلف تغییر شکل،
ضروري است.

یک غشاي سروزي با ضخامت تقریبی  633میکرومتر است که
بیشتر از کالژن
اندوتلیال2

اپیمیزیال،3

االستین و الیهاي از سلولهاي

تشکیل میشود .این الیه به عنوان یک الیهي دورویه

هدف اصلی در این پژوهش یافتن ارتباط مستقیم بین

بین دیواره و خون عمل میکند .اپیکارد به عنوان یک محافظ

دادههاي تست دومحورهي کششی و انرژي کرنشی براي

غشایی با ضخامت تقریبی  633میکرومتر است که بیشتر از

مدلسازي بافت میوکاردیوم بطن چپ است .مدلهاي

کالژن اپیمیزیال و مقداري االستین تشکیل میشود (شکل.)6

ساختاري بافت نرم به منظور به کارگیري در شبیه سازيهاي
ریاضی و اجزاي محدود اهمّیّت زیادي دارند ،به طوري که با
در دست داشتن یک مدلی که رفتار بافت را به خوبی توصیف
نماید ،میتوان با توجه به حجم قلبی و حرکت بافت قلب،
پیشبینی مناسبی در بیمارهاي مختلف ازجمله بزرگ شدگی
قلب و رفتار آن به دست آورد.
مشکلی که در ایجاد یک مدل ساختاري مناسب وجود
دارد ،کمبود دادههاي آزمایشگاهی مناسب براي تخمین دقیق
پارامترها است .مطالعه دمر 6و یین [6] 4و یین و همکارانش

][4

دربر گیرندهي آزمایشهاي اولیه براي جمعآوري این دادهها
است که طی آن دادههایی از روي آزمونهاي دومحوري به
دست میآیند.
قلب انسان از چهار محفظه تشکیل میشود که عبارت
است از :دهلیزهاي راست و چپ که خون را از تمام بدن
دریافت میکنند و بطنهاي راست و چپ که خون را به تمام
بدن پمپ میکنند .در ارتباط با ساختار بافت قلبی دو رویکرد
مد نظر قرار میگیرد ،در یک رویکرد قلب بهصورت ماهیچه
یک تکه توصیف میشود که در یک الگوي حلقوي ،پیچیده

شکل ( -)1نمایی از دیوارهي قلب ][3

در این مطالعه ،توجه روي میوکارد بطن چپ معطوف
است .میوکارد بطنی ،بافت اصلی دیواره قلب است که
ساختاري پیچیده دارد .این ساختار به خوبی در مطالعات کمّی
لگریس 6و همکارانش ] ،[6 ،2یانگ 5و همکارانش ] [5و

سندز9

و همکارانش ] [9بیان شدهاست.
تنش برشی نقش قابل توجهی در عملکرد مکانیکی قلب
دارد .شواهدي وجود دارد که نشان میدهد این مکانیسم در
تخلیهي بطن چپ در کمک به ضخیم شدن دیواره
زیراندوکاردي هنگام انقباض قلب نقش مهمی دارد ].[2
3

Epimysial
Endothelial cells
LeGrice
6
Young
7
Sands
4
5

Demer
Yin

1
2

© Copyright 2016 ISBME, http://www.ijbme.org

354

سلطانی :مدل ساختاري میوکارد غیرفعّال گوسفند

همچنین باریک شدن دیواره در هنگامی که قلب به طور
غیرفعّال از خون پر میشود ،با تنش برشی و جهتگیري مجدد
الیههاي دیواره مرتبط است .مشخصات مکانیکی میوکارد
غیرفعّال به شکل دومحوري و بدون انقباض در مطالعات دمر و
یین ] ،[6یین و همکارانش ] ،[4اسماعیل و هانتر [6] 6و
نوواک 4و همکارانش ] [7تشریح شدهاست.
میوکارد را نیز میتوان همانند دیگر بافتهاي زیستی نرم،

تانسورهاي راست و چپ کوشی که با تانسور  Fمرتبط
هستند به صورت ذیل تعریف میشوند:
()3

C  F T F , B  FF T

تانسور مهمی که در ادامه میآید ،تانسور کرنش الگرانژ است

1
) E  (C  I
2

()2

مادهاي تراکم ناپذیر به حساب آورد .این موضوع در

نامتغیرهاي 5اصلی تانسور  Cو یا  Bبهصورت زیر تعریف می-

آزمایشهاي انجام شده توسط وثوقی و همکارانش ] [63بیان

شوند

شدهاست .آنها نمونههاي بافت را تحت تنش هیدروستاتیک

()6

در سطوح مختلف قرار دادند و با ثبت کرنشهاي حجمی

در این جا براي مواد تراکم ناپذیر  I3  I 2  1است که

مربوط به آن ،نتیجه گرفتند که بافت میوکارد ،باید تراکم ناپذیر
باشد .علیرغم اینکه بافت میوکارد ویسکواالستیک است ،این
رفتار بافت میوکارد از لحاظ مدلسازي مکانیکی قابل چشم-
پوشی است؛ زیرا ،مقیاس زمانی سیکل قلبی نسبت به زمان

1 2
[ I1  tr (C 2 )], I3  det C
2

I1  trC, I 2 

این مقادیر ،نامتغیرهاي همسانگرد هستند.
اگر مواد در پیکرهي مرجع جهت مشخصی داشته باشند
که با بردار یکّه  a0نمایش داده شود ،در این صورت ،این

استراحت 3پاسخ ویسکواالستیک کوچک است .در مطالعات

ویژگی بیانگر ناهمسانگردي خواهد بود .در این جا به علت

پیشین توجه کمی به مدلسازي ویسکواالستیسیته معطوف

اینکه بردار یکّهي مربوط به آن در صفحات موازي با یکدیگر

شدهاست؛ زیرا ،دادههاي بسیار کمی در مورد خصوصیات

انتخاب میشود و این بردار یکّه ،جهتگیري فیبرها را در بافت

ویسکواالستیک این بافت در دسترس است .یک استثناء در این

میوکارد در صفحات عرضی نشان میدهد .این ویژگی به طور

مورد ،مدل هایگ 2و همکارانش است ] .[66

خاص بیانگر ناهمسانگردي عرضی است .عالوهبر نامتغیرهاي
گفته شده ،دو نامتغیر دیگر به صورت ذیل نیز بیان میشوند:

 -2مواد و روشها

()5

معادالت حاکم
متغیّر تغییر شکل اولیه براي توصیف سینماتیک محلی،6
گرادیان تغییر شکل  Fاست ،در این جا با استفادهاز قراردادهاي
نشانه گذاري داریم:

براي توصیف خواص مواد ،تابع انرژي  Wدر واحد حجم
مرجع درنظر گرفته شد .این تابع ازطریق ماتریس ( Cیا
ماتریس  )Eبه گرادیان  Fوابستهاست .براي یک مادهي
االستیک تراکم ناپذیر که ( J = 1معادل با  ) I3  I 2  1است،

J  det F

() 6

تانسور تنش کوشی σ ،9با فرمول ذیل بیان میشود ]:[64

براي مواد تراکم ناپذیر مقدار دترمینان  Fثابت و برابر 6
()9

است:
() 4

) I4  a0 .(Ca0 ), I5  a0 .(C 2a0

J  det F  1

W
W T
 pI  F
F  pI
F
E

 F

که  pدر رابطه باال بیانگر ضریب الگرانژ در تطابق تنش است.
مشخصات یک جامد االستیک همسانگرد با ترم انرژي
1

Smaill & Hunter
Novak
Relaxation time
4
Huyghe
5
Local kinematics
2

کرنشی بر واحد حجم ( )Wتوصیف میشود .براي یک ماده

3

Invariants
Cauchy stress tensor

6
7
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تراکم ناپذیر انرژي کرنشی  Wتابعی از دو نامتغیر مستقل  I1و

با جهت محورهاي مختصات دریک راستا باشد ( αبرابر با

( I 2مربوط به تانسور کوشی گرین راست ( )Cیا چپ ())B

صفر یا  ،)π/2آنگاه تنشهاي برشی حذف خواهند شد.

است W  W ( w1 , w2 ) .که تنش کوشی مرتبط با این تابع

درنتیجه ،براي این حالت خاص  Wتابعی از  1و  2خواهد

انرژي به فرم ذیل است ]:[64

بود که با روابط ( )63تعیین میشوند.

)    pI  2w1B  2w2 ( I1B  B2

() 6

در نرمافزار متلب به منظور محاسبهي تابع انرژي کرنشی
با معادالت ( )7و در دست داشتن میزان نیرو ،ضخامت و

این نکته را یادآور میشویم که براي صفحات نازک در

ضخامت تنش کوشی   3  0است .تنشهاي اصلی در این

کرنشهاي اصلی با تشکیل دستگاه معادالت ،مقدار عددي
توابع انرژي کرنشی به دست آمد.

حالت برابر اند با:

) 1  2(12  12 .22 )(W1  22 .W2
() 7

)  2  2(22  12 .22 )(W1  12 .W2
 1و  2کشیدگی اصلی در صفحه هستند .نامتغیرهاي

تانسور  Cعبارت اند از:
()63

 -1-2تغییر شکل دو محوره
براي اعمال تغییر شکل دومحوره روي بافت میوکارد از
نمونههاي قلب  3گوسفند بالغ استفاده شد .به منظور شناسایی
میزان سن نمونههاي مورد استفاده ،در زمان تهیه ،از اطالعات

I1  12  22  12 .22

مربوط به دامهاي مورد کشتار و میانگین سنی گروه ذبح شده

I 2  12  22  12 .22

در کشتارگاه استفاده شد به طوري که با توجه به گفتههاي

I 3   . .  1

مسؤول کشتارگاه نمونهي اول با یک سال سن و دو نمونهي

2
3

2
2

2
1

همانگونه که در معادله  7مشاهده میشود تابع انرژي کرنشی
به دو متغیر تغییر شکل  1و  2که میتوانند بهطور مستقل

دیگر با سن تقریبی دو سال مورد آزمایش قرار گرفتند.
بافت مورد نظر به طور متوسط پساز  62ساعت نگهداري
در محلول سالین و در دماي  3درجه سانتیگراد براي انجام

در آزمون دومحوره تغییر کنند و دو مؤلفه تنش   1و   2که

آزمایش استفاده شد .براي جداسازي الیههاي بافت میوکارد از

میتوانند با اندازهگیري نیروي اعمالی محاسبه شوند ،وابسته

روي نمونههاي قلبی ،فاصلهي رأس تا قاعدهي قلب به سه

است؛ بنابراین دادههاي به دست آمده از آزمونهاي دومحوره

قسمت تقسیم شده و برشها در قسمت دوم از روي جدارهي

براي توصیف کامل مشخصات ماده کفایت میکنند.

بیرونی قلب به شکل موازي با اندوکارد صورت گرفت

براي بیان مشخصات مواد همسانگرد عرضی ،به دو نامتغیر
دیگر عالوهبر  I1و  I 2نیازمندیم .این دو نامتغیر به ( Mکه

(شکل.)4

بردار یکّه در مختصات مرجع است) یا به طور معادل به

 m  FMوابسته هستند .اگر تغییر شکل برشی وجود

نداشته باشد ،آنگاه تانسور  Fقطري بوده که مؤلفههاي قطري

آن عبارت اند از [1 , 2 , 3 ] :؛ که در این شرایط نامتغیرهاي
تانسور  Cعبارتاند از:
()66

I 4  12 .cos2 a  22 sin 2 a
I5  14 .cos2 a  24 sin 2 a

شکل ( -)2نحوهي تقسیم فاصله رأس تا قاعده قلب

روابط فوق در شرایطی به دست میآیند که آزمون

به دلیل نیاز به حذف مؤلفهي تنش   3  0ضخامت

دومحوره صفحهاي در غیاب برش انجام شود .اگر جهت فیبر

نمونه با توجه به میزان ارتفاع گیرههاي دستگاه تست دومحوره
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در حداقل اندازه تنظیم شد .براي هریک از این نمونهها

 -3یافتهها و بحث

برشهاي موازي از هر قلب به صورت  2الیه با ابعاد

با توجه به دادههاي آزمایش ناشیاز اعمال تغییر شکل

 6×64×3/6میلیمتر انتخاب و براي اعمال تغییر شکل دومحوره

دومحوره به بافت میوکارد قلب در  2ناحیه از پريکاردیوم تا

جايگذاري شد.

اندوکاردیوم دادههاي مربوط به میزان نیرو و جابهجایی به

ابعاد مربوط به طول و عرض نیز با توجه به حداقل میزان
مورد نیاز براي جايگذاري در دستگاه انتخاب شدند .اعمال

صورت نمودارهاي نشان داده شده در شکلهاي ( )6تا ()9
قابل بیان هستند.

جابهجایی در دستگاه مورد نظر با سرعت  3/34میلیمتر بر ثانیه
صورت گرفت.
براي جايگیري مناسب بافت براي ثبت دادههاي مربوط
به آن ،پیش بار  3/36نیوتونی به نمونه وارد شد .نیروسنجهاي
این دستگاه با دقت  3/3346نیوتن دادههاي جابهجایی را ثبت
کردند .تصاویر مربوط به این دادهها با دوربین تلسکوپی
دیجیتال با قابلیت بزرگنمایی  333xو رزولوشن 523×263
براي تحلیل ضبط شدند.
شکل ( )3و ( )2به ترتیب نمایی از برش قلبی و نحوهي
قرارگیري نمونه در دستگاه را نمایش میدهند.

براي سهولت در برازش دادهها و به علّت اینکه دادههاي
مربوط به سطح داخلی بطن چپ از دقت مناسبی برخوردار
نیستند ،در مراحل بعد در هر نمودار دادههاي مربوط به  3ناحیه
از بافت بیان شده اند.
به منظور بیان تنش ،از مساحت سطح مقطع نمونهها
استفاده شد ،به گونهاي که با درنظر گرفتن بافت میوکارد به
عنوان یک مادهي تراکم ناپذیر ،حجم هر نمونه طی آزمون
ثابت باقی بماند که در این صورت با در دسترس بودن طول و
عرض نمونه از روي تصاویر ضبط شده ،میتوان میزان
ضخامت را محاسبه نمود.
با توجه به پیوستگی مراحل آزمون و پیوستگی بارگذاري،
تغییر در ضخامت نمونه به صورت یک تابع نمایی قابل بیان
است که با اندازهگیري ابعاد نمونه در مرحلهي ابتدایی،
مساحت در هریک از مراحل بعدي به دست آمد و براي
محاسبهي تنش استفاده شد .به عنوان مثال ،این تابع تغییر
ضخامت براي نمونهي دوم به صورت ذیل بیان میشود:

V0  w0 .l0 .t0

شکل ( -)3برش دیوارهي قلب براي دستیابی مستقیم به بطن چپ
i

()64

i

 7  n  13  n 1
Vi 1  wi . 
 .li .   .ti 1
w
 i 1 
 li 1 
ti 
wi 1.li 1

در معادلهي فوق  l0 ، w0 ، V0و  t0به ترتیب حجم،
عرض ،طول و ضخامت اولیه را نمایش میدهند و  nتعداد
دادههاي ثبت شده را بیان میکند.
شکل ( -)4نحوهي قرارگیري نمونه در دستگاه
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شکل ( -)5نمودار تنش بر حسب جابهجایی براي نمونه اول ،قسمتهاي  aو  bو  cبه ترتیب بیانگر برش در  46و  63و  96درصد
میانی بافت میوکارد است

شکل ( -)6نمودار تنش بر حسب جابهجایی براي نمونه دوم ،قسمتهاي  aو  bو  cبه ترتیب بیانگر برش در  46و  63و  96درصد
میانی بافت میوکارد است

شکل ( -)7نمودار تنش بر حسب جابهجایی براي نمونه سوم ،قسمتهاي  aو  bو  cبه ترتیب بیانگر برش در  46و  63و  96درصد
میانی بافت میوکارد است

در نمودارهاي شکلهاي ( )9و ( )6میزان تنش مربوط به

کرنش خواهد بود .این نامتغیرها به صورت روابط ( )63و ()66

آن تا بیشترین حد افزایش مییابد و پساز آن ،پارگی بافت

قابل بیان است .بدین منظور ،پساز محاسبهي میزان کرنش با

صورت میگیرد و نمودار از حالت صعودي به نزولی تغییر پیدا

توجه به دادههاي جابهجایی مقادیر نامتغیرهاي بیان شده براي

میکند.

نمونههاي آزمایش به دست آمد .با به کارگیري معادالت ( )7و

پس از محاسبهي میزان تنش و جابهجایی هر نمونه ،براي

معلوم بودن میزان جابهجایی و درایههاي قطر اصلی ماتریس

رسیدن به تابع انرژي کرنشی نیاز به تشکیل نامتغیرهاي تانسور

© Copyright 2016 ISBME, http://www.ijbme.org

355

سلطانی :مدل ساختاري میوکارد غیرفعّال گوسفند

گرادیان تغییر شکل ،توابع انرژي کرنشی با تشکیل دستگاه
معادالت به فرم ذیل به دست آمد:

نمودارهاي شکل ( )6تا ( )63نشان داده شدهاند .در نمودارهاي
AX  B

()63








این مقادیر بر حسب میزان جابهجایی به صورت

  1i

1  
W1i 
 k1i
A

,
X

,
B



2

1 1i 
W2i 
 2i
 k2i
) k1  2(12  12 .22

ذیل که به صورت لگاریتمی میزان تابع انرژي کرنشی بر حسب
دو نامتغیر  I1و  I 4را بیان میکند ،داریم:

2
2i

) I1  log( I1
) I 4  log( I 4
) W   log(W

()62

) k2  2(22  12 .22

شکل ( -)8نمودار لگاریتمی میزان تابع انرژي کرنشی نسبت به دو نامتغیر  I1و  I 4براي نمونه اول ،قسمتهاي  aو  bو  cبه ترتیب بیانگر
برش در  46و  63و  96درصد میانی بافت میوکارد است

شکل ( -)9نمودار لگاریتمی میزان تابع انرژي کرنشی نسبت به دو نامتغیر  I1و  I 4براي نمونه دوم ،قسمتهاي  aو  bو  cبه ترتیب بیانگر
برش در  46و  63و  96درصد میانی بافت میوکارد است

شکل ( -)11نمودار لگاریتمی میزان تابع انرژي کرنشی نسبت به دو نامتغیر  I1و  I 4براي نمونه سوم ،قسمتهاي  aو  bو  cبه ترتیب بیانگر
برش در  46و  63و  96درصد میانی بافت میوکارد است
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همان طور که در نمودارهاي شکل ( )6تا ( )63قابل مشاهده

براي به دست آوردن مقادیر پارامترهاي  b ،aو  cمعادلهي

است ،تابع انرژي کرنشی مستقلاز نوع نمونه عمل میکند و

مربوط به آن به یافتههاي انرژي کرنشی اعمال شد که مقادیر

تنها وابسته به میزان مقادیر نامتغیرهاي اول و چهارم است .براي

پارامترهاي مادي در جداول ( )6تا ( )3نشان داده شدهاست .با

ارائه معادلهاي که این وابستگی را توصیف نماید نیاز به برازش

توجه به برازش دادههاي موجود جدول ( )2میانگین کلی

نمودارهاي موجود خواهد بود .چنانچه در ابتدا بیان شد در

پارامترهاي مربوطه ،جهت مدل ارائه شده براي تابع انرژي

شرایطی که نمونهها تحت برش قرار نگرفته باشند و تنها تغییر

کرنشی را نمایش میدهد.

شکل دومحوره اعمال شده باشد ،به دلیل اینکه تنش عمود بر
جدول ( -)1پارامترهاي مادي نمونه اول

صفحه صفر خواهد بود ،تابع انرژي کرنش به صورت ذیل

پارامتر مادي

است:

) W  W ( w1 , w2

()66

در صورت بیان ریاضی ،به صورت معادلهاي شامل  I1و
 I 4نشان داده میشود (معادله.)65

عمق برش %

c

b

a

3/7754

3/32535

-6/536

46

-3/666

3/36392

-4/367

63

3/6626

3/3296

-4/463

96

3/3366

3/3666

-6/794

میانگین

 -1-3بحث

جدول ( -)2پارامترهاي مادي نمونه دوم

براي ارائه مدلی مبتنی بر انرژي کرنشی و نامتغیرهاي موجود،
نیاز به برازش نمودارهاي تابع انرژي کرنشی بر حسب  I1و
 I 4خواهد بود .بدین منظور ،از نرمافزار متلب بهره گرفته شد
که نتایج مربوط به آن به صورت نمودارهاي شکل ( )66تا
( )63قابل بیان است.

پارامتر مادي

عمق برش %

c

b

a

3/6595

3/32247

-6/333

46

3/6636

3/36426

-3/6545

63

3/2952

3/339

-4/266

96

3/6374

3/32267

-4/674

میانگین

با توجه به مدلی که توسط هامفري در سال 6769
برحسب نامتغیرهاي اول و چهارم بیان شد ] [64و با درنظر

جدول ( -)3پارامترهاي مادي نمونه سوم

گرفتن لگاریتمی بودن نمودارهاي موجود ،درصورت بیان

پارامتر مادی

عمق برش %

رابطهاي چندجملهاي براي تابع ' Wبرحسب  I1و  I 4تابعی

c

b

a

7/4885

7/76860

-4/166

52

لگاریتمی براي نتایج اصلی به دست میآید که تقریباً براي همه

7/2782

7/76682

-2/700

27

نمونههاي آزمایش قابل استناد است .با پردازش دادههاي

7/6616

7/74255

-6/478

02

7/8245

7/75278

-8/190

میانگین

موجود در نمودارهاي شکل ( )66تا ( )63که از آزمایشهاي
مربوط به اعمال تغییر شکل دومحوره روي قلب  3گوسفند

جدول ( -)4پارامترهاي مادي میانگین

حاصل شده مدل مربوط به آن به شکل ذیل گزارش شد:

()65

پارامتر مادی

نمونه

)W   a  b( I 4  1)2  c( I1  1

c

b

a

7/8868

7/7286

-6/905

اول

) I1  log( I1

7/2795

7/74429

-5/895

دوم

7/8245

7/75278

-8/190

سوم

7/8984

7/74529

-5/828

میانگین کل

) I 4  log( I 4
) W   log(W
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شکل ( -)11نمودار لگاریتمی میزان تابع انرژي کرنشی نسبت به دو نامتغیر  I1و  I 4براي نمونه اول ،قسمتهاي  aو  bو  cبه ترتیب بیانگر
برش در  46و  63و  96درصد میانی بافت میوکارد است

شکل ( -)12نمودار لگاریتمی میزان تابع انرژي کرنشی نسبت به دو نامتغیر  I1و  I 4براي نمونه دوم ،قسمتهاي  aو  bو  cبه ترتیب بیانگر
برش در  46و  63و  96درصد میانی بافت میوکارد است

شکل ( -)13نمودار لگاریتمی میزان تابع انرژي کرنشی نسبت به دو نامتغیر  I1و  I 4براي نمونه سوم ،قسمتهاي  aو  bو  cبه ترتیب بیانگر
برش در  46و  63و  96درصد میانی بافت میوکارد است

 -4نتیجهگیری

در جدولهاي مربوط به پارامترهاي مادي ضریب  aبیانگر

در این پژوهش ،از دادههاي مربوط به تست تغییر شکل

مقدار ثابت نمودار است .این ضریب با توجه به زمان و مقدار

دومحوره استفاده شد و مدلی ساختاري مبنی بر ساختار بافت

اولیه شروع تست در نمونهها متفاوت است به گونهاي که

میوکارد گوسفند و برحسب نامتغیرهاي اول و چهارم بیان شد.
مدلهاي ارائه شده توسط هامفري در سال  6769و  6773به

هرچه این مقدار کمتر باشد ،نمونهي مورد نظر دیرتر تحت
تنش قرار میگیرد.

شکل نمایی بوده ] [62 ،63و به دلیل تفاوت در نمونهي

در پارامترهاي دوم و سوم دلیل اختالف ،به علت تفاوت

آزمایشگاهی مورد استفاده ،براي اعتبار سنجی پارامترهاي مادي

در بافت نمونههاي مورد استفاده ازلحاظ سنّی است .چنان که

مربوط به آن ،نمیتوان به مدلهاي یاد شده استناد کرد.

نمونهي اول با سنّ تقریبی یک سال و نمونههاي دوم و سوم با
سن تقریبی دو سال مورد آزمایش قرار گرفتند.
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به دلیل ارائه نشدن استاندارد مناسبی جهت برش الیههاي

به خوبی قابل شناسایی خواهد بود .به هرحال ،دادههایی که به

مربوطه در هر نمونه ،امکان به وجود آمدن خطا ازلحاظ ابعادي

عنوان مثال از آزمایشهاي کشش ساده به دست میآیند،

وجود داشته است ،چراکه به دلیل یکسان نبودن طول و عرض

میتوانند درکنار دادههاي تست دومحوره و آزمون کشش و

نمونه ،احتمال تغییر در پارامترهاي انرژي کرنشی وارد است.

تورم مورد استفاده قرار گیرند.

در ارتباط با نتایج گزارش شده براي برازش دادهها در

تمامی مالحظاتی که در انجام تستهاي یاد شده صورت

نمونههاي موجود ،دو مورد تفاوت قابل توجه به چشم

میپذیرد باید با درنظر گرفتن این موضوع باشد که خواص

میخورد .با دقت در دادههاي ثبت شده تنش و جابهجایی در

بافت نرم بسیار متغیّر است؛ بنابراین ،باید ازلحاظ آماري قابل

عمقهاي مربوط به  46و  96درصد نمونهي دوم مشاهده

اطمینان باشند.

میشود که تفاوت به وجود آمده ناشیاز تفاوت در این

با توجه به محدودیت جامعهي آماري در صورت گسترش

دادههاي ثبت شده است .این موضوع نشان میدهد در دادههایی

این جامعه میتوان با کمک گرفتن از دادههاي آزمون برشی

که الگوي رفتاري نمودارهاي تنش/جابهجایی در دو جهت

روي نمونههاي استوانهاي ،نه تنها مدل کنونی را ارتقا بخشید،

مورد نظر یکسان هستند یا با الگوي کلی بافت نرم مطابقت

بلکه میتوان مدلی مبنی بر ساختار سهبعدي این بافت ارائه

ندارند ،تابع انرژي کرنشی با تابع میانگین متفاوت خواهد بود.

نمود ،همان گونه که هولپزادفل در سال  4337چنین مدلی براي

به نظر میرسد این الگو به دلیل پراکنده بودن فیبرهاي عضالنی

بافت میوکارد قلب خوک ارائه داد ].[66

در الیههاي مورد آزمایش و نحوهي جايگذاري نمونه در
دستگاه به وجود میآید .این اشکال با طراحی تثبیت کنندهي
مناسب جهت قرار گرفتن بافت قابلحل است.
تست ایدهآلی که بتواند بیانگر مشخصات کامل مادهي
همسانگرد عرضی به شکل سهبعدي باشد باید یکیاز موارد
ذیل را داشته باشد:
الف) تست دومحورهي صفحهاي به همراه برش صفحهاي
و تست برشی در ضخامت؛
ب) آزمون کشش و تورم روي نمونهي استوانهاي به همراه
تست پیچش و تست برش در ضخامت.
در هر وضعیت کنترل مجزاي چهار پارامتر کرنش به شکل
مستقل مورد نیاز است .پس براي رسیدن به مدلی جامع ،دو
شرط اساسی باید رعایت شود:
 )6انتظار براي توسعهي دستگاهی با توانمندي به اجرا
درآوردن تستهاي ایدهآل یاد شده؛
 )4افزایش دادههاي آماري.
در این صورت هرچه قدر دادههاي بیشتري از
آزمایشهاي گوناگون و روشهاي مختلف به دست آید ،امکان
رسیدن به محدودهي مناسب براي پاسخ مواد بیشتر میشود و
با انجام این تستها محیط تأثیر گذار بر خواص مکانیکی بافت
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