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Abstract
Periodontal ligament (PDL) is a soft fibrous tissuewhich is located between tooth and alveolar bone.
Because the tissue is softer than the surrounding tissue, tooth movement is forced to follow the
movement of the soft tissue. The goal of this study is comparison of periodentium related to single and
two root teeth behavior with applying different loads. The modeling of the real 3D geometry of incisor
and premolar periodentium is carried out using micro CT scan. PDL is considered as hyperelastic
material and stress-strain distribution was investigated by applying different loads. The results of
finite element simulation show that tooth displacement with different loading is not necessarily in
direction of loading and also stress distribution show that PDL absorbs the stresses, consequently
alveolar carry less stresses. Strain distribution in PDL and alveolar bone stress represents uniform
distribution of force in two root tooth. The analogy of results shows the accommodation with pervious
studies.
Key words: periodontal ligament, incisor, premolar, finite element simulation, micro CT scan technique
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چکیده
لیگامنت پریودنتال یک بافت نرم فیبروزی است که بین دندان و استخوان آلوئوالر قرار گرفته است .با توجه به اینکه این بافت نرمتر از
بافتهای مجاور اطراف است ،حرکت دندان ناگزیر از پی حرکت این بافت نرم میباشد .هدف از این مطالعه ،مقایسهی رفتار
مجموعهی پریودنتیوم مربوط به دندانهای تکریشهای و دوریشهای ،در اثر اعمال بارهای مختلف است .بدین منظور به کمک تکنیک
تصویربرداری میکروسیتی ،مدلسازی هندسی واقعی سهبعدی دندانهای اینسایزر و پرموالر انجام شده و با در نظرگرفتن خواص
هایپراالستیک لیگامنت پریودنتال ،توزیع تنش و کرنش در اثر اعمال نیروهای مختلف بررسی شد .نتایج حاصل از شبیهسازی المان
محدود بیانگر این نکته بود که جابجایی دندان تحت بارگذاریهای مختلف لزوما در جهت بار اعمالی نمیباشد .توزیع تنش نیز نشان
داد که لیگامنت پریودنتال ،تنشهای وارده را جذب کرده و درنتیجه استخوان تنش کمتری را تحمل مینماید .توزیع کرنش در
لیگامنت پریودنتال و نیز تنش وارده به استخوان ،نشاندهندهی توزیع یکنواختتر نیرو در دندان دو ریشهای بود .مقایسهی بین نتایج
نشاندهندهی تطابق نتایج این مطالعه با مطالعات گذشته میباشد.
کلیدواژهها :لیگامنت پریودنتال ،اینسایزر ،پرموالر ،تحلیل اجزای محدود ،تکنیک تصویربرداری میکروسیتی
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 -1مقدمه

ناهمسانگرد و ویسکواالستیک است ،اما به دلیل کمبود

لیگامنت پریودنتال یک بافت همبند نرم و فیبروزی است ،که

دادههای آزمایشگاهی در تحلیل اجزای محدود آن را االستیک

دو بافت سخت و متفاوت استخوان فک و دندان را به هم

خطی و همسانگرد در نظر گرفتهاند .ویسیلی و همکاران [،]9

متصل میکند [ .]6این بافت نیروهای فیزیولوژیکی و یا

لیگامنت پریودنتال را به صورت خطی االستیک و ایزوتروپ

نیروهای ناشی از اعمال درمان را توزیع میکند و در نهایت

درنظر گرفتهاند و اظهار داشتهاند که این فرض

برای

اجازهی حرکت به دندان داده میشود .بنابراین ،حضور

مطالعهشان مناسب است ،اما اگر لیگامنت پریودنتال با یا بدون

لیگامنت پریودنتال و اعمال نیروهای خارجی به دندانها اجازه

درنظر گرفتن فیبرهای لیگامنت پریودنتال به صورت

میدهد تا دندانها در حفرهی استخوانی حرکت کنند .این
بافت پیچیدهتر از لیگامنتهای دیگر است و توضیح دقیق
شکل ،اندازه و ترکیب آن نیازمند چالشی عمده است .تاکنون

غیرایزوتروپ و غیرخطی مدل شود ،متغیرهای اضافی باید
درنظرگرفته شوند .کاتانئو و همکاران [ ]5انتقال نیرو در
بارگذاری ارتودونسی از دندان به استخوان را بررسی کردند و

ارتباط این اجزا با یکدیگر به درستی شناخته نشدهاست .با

تاثیر مقدار نیرو در توزیع تنش و کرنش در استخوان آلوئوالر

این وجود ،شناخت ساختار بیولوژیکی و رفتار مکانیکی

و ساختار اطراف آن را تعیین کردند .نویسندگانی که از روش

لیگامنت پریودنتال میتواند توصیف مکانیزم حرکت دندان را

اجزای محدود استفاده کرده و لیگامنت پریودنتال را به

گستردهتر سازد .این درک صحیح از رفتار مکانیکی نه تنها

صورت غیرخطی ،چند فازی و ویسکواالستیک درنظر گرفته-

میتواند در مداخلههای درمانی مفید باشد ،بلکه ایدهی

اند ،تاثیر انتقال بار از دندان به ریشه را نشان دادهاند .بر اساس

طراحی تجهیزات دندانپزشکی در ذهن مهندسان بیومکانیک

مشاهدات آنها ،نیروهای کوچک برای ایجاد تغییر شکل در

را نیز روشنتر میسازد .شناخت هر چه بیشتر ناحیهی تماس

لیگامنت پریودنتال کافی هستند اما تنش فشاری ایجادشده

دندان با استخوان و ارائهی اطالعات بیشتر از خواص

بسیار مالیم است [.]61 ,9

مکانیکی آن ،میتواند فرآیند درمان را برای دندانپزشکان

استفاده از مدل سهبعدی در تحقیقات ضروری است،

تسهیل نموده و در مواقعی سرعت بخشد و در نتیجه احساس

چون مدل دوبعدی مناسب نبوده و نباید برای شبیهسازی

راحتی و خرسندی فراهم شود.

سیستم دندان استخوان تحت بارگذاری استفاده شود .بنابراین

یکی از روشهای مورد مطالعه در این زمینه ،استفاده از

نتایج حاصل از آن قابل تعمیم به سیستمهای واقعی

روش اجزای محدود است .در این راستا ،شبیهسازیهای

نیست[ .]66همچنین باید شبکهی مناسب و دقیق دندانی ایجاد

اجزای محدود نشان دادهاند که حرکت اولیهی دندان به

نمود ،زیرا نتایج شبیهسازی اجزای محدود بسیار به فرضیات

خواص مکانیکی لیگامنت پریودنتال بستگی دارد [.]1 ,1

مدلسازی هندسه وابسته است [.]61

صحت نتایج آنالیز اجزای محدود به مدلکردن پیچیدگی
مورفولوژی و خصوصیات مواد بستگی دارد [.]5 ,9

در این مطالعه با درنظرگرفتن خواص غیرخطی برای
لیگامنت پریودنتال و به کمک تکنیک تصویربرداری

رفتار لیگامنت پریودنتال تا حد زیادی متاثر از نوع

میکروسیتی ،مدل هندسی واقعی مورد مطالعه بدست آمد.

بارگذاری مکانیکی روی دندان میباشد [ .]1منحنیهای تنش

شبیهسازی اجزای محدود برای بررسی توزیع تنش در

و کرنش حاصل از آزمایش لیگامنت پریودنتال نشان دادهاند

بارگذاریهای مختلف در دندانهای اینسایزر و پرموالر انجام

که لیگامنت پریودنتال رفتار مکانیکی غیرخطی و وابسته به

شد .نتایج نشان دادهاند که حرکت دندان نه تنها متاثر از نوع

زمان دارند [ .]7در مقاالت ،رفتار پیچیدهی لیگامنت پریودنتال

بار اعمالی به آن میباشد بلکه نوع دندان و شکل هندسی آن

تایید شدهاست ،اما برای مطالعه از مدلهای سادهشده استفاده

نیز میتوانند بر حرکت آن تاثیرگذار باشند .در جابجاییهای

میشود .اندرسون و همکاران [ ،]9خاطر نشان کردهاند که

دندانی ،لیگامنت پریودنتال نقش عمدهای در جذب نیروها

لیگامنت پریودنتال یک مادهی غیرخطی ،غیرهموژن،

دارد و مانع از انتقال مستقیم تنش از دندان به استخوان
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میشود .تفاوتهای موجود در آناتومی دندان و لیگامنت

برای بدست آوردن نتایج دقیقتر ضروری است .دندان و

پریودنتال به احتمال زیاد از عوامل مهم در این زمینه هستند.

استخوان به صورت ایزوتروپیک و االستیک خطی درنظرگرفته
شدند [ .]65-61 ,1بافت نرم لیگامنت پریودنتال تحت

 -2مواد و روشها

کرنشهای بزرگتری قرار میگیرد .برای توصیف چنین رفتاری

 -1-2ساخت هندسه

از تابع انرژی کرنشی استفاده میشود [ .]61برای برخی از

ساخت مدل با استفاده از تصویربرداری از مقاطع عرضی
نمونه انجام شد .روش استفاده شده در این مطالعه ،پرتونگاری
مقطعی کامپیوتری اشعه ایکس میباشد .دندانها و استخوان
آلوئوالر اطراف آن بطور جداگانه توسط میکرو  ،CTاسکن
شدند .اسکن توسط

دستگاه )(Sky-Scan, Kontich, Belgium

 Sky-Scan1172 High resolution Micro CTانجام شد .در
این تکنیک تصویربرداری با استفاده از اشعهی  ،Xاز سطوح
مقاطع عرضی یک جسم سهبعدی تصویربرداری صورت
میگیرد .این تصاویر میتوانند بیانگر یک مدل واقعی باشند،
بدون اینکه هیچگونه تغییر شکلی را در هندسه بوجود آورد و
بنابراین هندسی واقعی مورد مطالعه قرار میگیرد .فاصلهی هر
مقطع دندان و استخوان آلوئوالر که از آن تصویربرداری شده-
است 6/7 ،میکرومتر است .این تعداد زیاد تصاویر باعث
میشوند که بتوان هندسهی بسیار دقیقی از دندان و استخوان

نرخهای بارگذاری مانند بارگذاری دندان در هنگام جویدن،
میتوان رفتار لیگامنت پریودنتال را بر اساس قوانین
االستیسیتهی غیرخطی توصیف کرد .از این مدلها بیشتر برای
مواد کامپوزیتی استفاده میشود و بر همین اساس لیگامنت
پریودنتال نیز بصورت ماتریسی درنظرگرفته میشود ،که
فیبرهای کالژن در آن قرار داده شدهاند .به علت قرارگیری
فضایی پیچیدهی کالژنها در ماتریس ،لیگامنت پریودنتال
رفتار غیرهمسانگردی از خود نشان میدهد که باید عالوه بر
رابطهی غیرخطی ،تنش و کرنش آن نیز درنظرگرفته شود .با
فرض اینکه لیگامنت پریودنتال شامل فیبرهایی باشد که در
یک ماتریس همسانگرد قرار گرفتهاند ،بطور معمول مدل
ریاضی بر اساس توابع انرژی ذخیرهشده که به تغییر شکل
االستیک ماده بستگی دارند ،بیان میشود.
()6

آلوئوالر اطراف آن بدست آورد .بعد از الیهبندی عکسهای
اسکنشده و گرفتن خروجی مش سطحی از نرمافزار
میمیکس ، 6در نرمافزار کتیا 1به ایجاد سطح بر روی مش

) 𝑊 = 𝑊(𝐼1 × 𝐼2 × 𝐼3 × 𝐼4

که  𝐼2 ، 𝐼1و  𝐼3نامتغیرهای اصلی تانسور کوشی-گرین
هستند .نامتغیر  𝐼4مربوط به جهتگیری فیبرها است و

سطحی برای هر سه جزء مجموعهی پریودنتیوم بطور جداگانه

نشانگر توزیع آنها در بافت میباشد [ .]66در این مطالعه از

نرمافزار

تابع انرژی کرنشی ارائهشده توسط برگومی و همکاران [،]67

پرداخته

شد.

مدل

حاصل

را

در

 ANSYS Multyphysics 14.0فراخوانی کرده و پس از
مراحل مشبندی ،بارگذاری و تعریف مواد برای هر جزء ،در
نهایت حل انجام شد.

استفاده شدهاست:
()1

𝑘𝛼 𝑘 𝜇
𝛼
𝛼
[𝜆 + 𝜆2 𝑘 + 𝜆3 𝑘 − 3
𝛼𝑘2 1
1
])+ (𝐽−𝛼𝑘 𝛽𝑘 − 1
𝑘𝛽

𝑁

𝑊 = ∑2
𝑘=1

 -2-2خصوصیات مواد

 𝜆2 ،𝜆1و  𝜆3نسبت کرنشهای اصلی 𝛼𝑘 ،𝜇𝑘 ،و

خواص مکانیکی هر کدام از سه جزء یا بخش دندان ،لیگامنت

)𝜗 𝜗⁄(1 − 2پارامترهای مواد 𝐽 ،ژاکوبین و 𝑁 (در این مطالعه

پریودنتال و استخوان آلوئوالر بر روی نتایج حاصل از

برابر با یک) درجهی تابع انرژی کرنشی هستند .پارامترهای

شبیهسازی موثر خواهندبود .بنابراین ،اعمال خواص مناسب

مواد در جدول ( (6ذکر شدهاند.

Mimics
Catia

= 𝑘𝛽

1
2
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جدول ( -)6خصوصیات مکانیکی دندان ،استخوان و لیگامنت
پریودنتال
رفتار

مواد

ثابتها
𝜗
1/1

)E(MPa
11111

االستیک

دندان

𝜗
1/1

)E (MPa
65111

االستیک

استخوان

𝜗

𝛼

)𝜇 (MPa

94/0

11/9

1/11

هایپراالستیک

لیگامنت
پریودنتال

 -/-2شرایط مرزی و بارگذاری
نیروهای کرونال-اپیکال ،لینگوال-بوکال و مزیال -دیستال در
سطح دندانها به اندازهی  61نیوتن اعمال شدند .برای
صفحات دیستال و مزیال مربوط به استخوان ،جابجایی صفر
درنظرگرفته شد .اجزا نیز بهم چسبیده فرض شدند.

 -3یافته ها و بحث
 -3-1اعمال نیروی فوقانی -تحتانی
وقتی نیروی کرونال -اپیکال  61نیوتنی به سر دندان اعمال

 -3-2روش حل اجزای محدود
بستهی نرمافزاری  ANSYS Multyphysics 14.0برای

میشود ،جابجایی به صورت نشانداده شده در شکل ) ،)1به-

شبیهسازی انتخاب شد .در شبکهبندی حل عددی ،از مش

دست میآید .بیشینه جابجایی برای دندان اینسایزر و پرموالر

چهاروجهی غیر ساختاریافته استفاده شد .تغییرات مقادیر

بترتیب برابر با  19/9و  67/17میکرومتر بدست آمد .با توجه

بیشینهی جابجایی با تعداد  11999شبکه برای مجموعهی

به تغییر شکل ،مشاهده میشود که دندان عالوه بر جهت

اینسایزر و  19516شبکه برای مجموعهی پرموالر ،به ترتیب

کرونال -اپیکال در جهت لینگوال -بوکال نیز جابجا میشود.

برابر با  1/6و  1/15درصد بدست آمد .مدلهای ساختهشده

شکل ) )1تنش وون میسز در مجموعهی پریودنتیوم را نشان

برای دندانهای پرموالر و اینسایزر در شکل ( (6مشاهده

میدهد .بیشینه تنش وون میسز برای دندانهای اینسایزر و

میشوند.

پرموالر بترتیب  111/1و  199/6مگاپاسکال بدست آمد.
مشاهده میشود که لیگامنت پریودنتال در جذب تنشهای
وارده نقش دارد .توزیع تنش در استخوان در ناحیهی
کورونال -اپیکال و در سطح تماس با لیگامنت پریودنتال
بیشتر است .کرنش در لیگامنت پریودنتال حاکی از تحمل
(الف)

(ب)

کرنشهای بزرگتر است .همانطور که در شکل ( )1مشاهده
میشود ،بیشینهی کرنش برای دندانهای اینسایزر و پرموالر
 1/671و  1/175بدست آمد.

(ج)

(د)

شکل ( -)6مدل اجزای محدود پریودنتیوم مربوط به دندان الف)
پرموالر ،ب) اینسایزر ،به همراه شرایط مرزی جابحایی صفر در

(الف)

(ب)

صفحات مزیال و دیستال و بارگذاریهای کرونال -اپیکال،

شکل ( -)1جابجایی در اثر اعمال نیروی کورونال -اپیکال ،در

لینگوال -بوکال و مزیال -دیستال .دندان ،لیگامنت پریودنتال و

دندان الف) پرموالر ،ب) اینسایزر

استخوان مربوط به دندان ج) پرموالر و د) اینسایزر
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(ب)

شکل ( -)1توزیع تنش وون میسز در الف) مقطع فرونتال دندان

(ب)

(الف)

پرموالر ،ب) مقطع ساجیتال دندان اینسایزر ،در اثر اعمال بار

شکل ( -)5جابجایی در اثر اعمال نیروی لینگوال -بوکال  ،در

کورونال -اپیکال

دندان الف) پرموالر ،ب) اینسایزر

(ب)

(الف)

شکل ( -)9توزیع کرنش در الف) مقطع فرونتال دندان پرموالر،
ب) مقطع ساجیتال دندان اینسایزر ،در اثر اعمال بار کورونال-

(ب)

(الف)

شکل ( -)1توزیع تنش وون میسز در الف) مقطع فرونتال دندان
پرموالر ،ب) مقطع ساجیتال دندان اینسایزر ،در اثر اعمال بار
لینگوال -بوکال

اپیکال

 -2-3اعمال نیروی لینگوال -بوکال
با اعمال نیروی  61نیوتنی لینگوال -بوکال به سر دندان،
لیگامنت پریودنتال تحت کرنش بزرگتری قرار گرفته و تنش
در دندان نیز بیشتر میشود .همچنین لیگامنت تنشهای وارده
را جذب کرده و استخوان تنشهای کمتری را متحمل
میشود .نتایج جابجایی ،تنش وون میسز و کرنش برای هر دو

(الف)

(ب)

دندان بترتیب در شکلهای  1 ،5و  7نشان داده شدهاند.

شکل ( -)7توزیع کرنش در الف) مقطع فرونتال دندان پرموالر ،ب)

بیشینهی جابجایی برای این حالت برای دندان اینسایزر و

مقطع ساجیتال دندان اینسایزر ،در اثر اعمال بار لینگوال -بوکال

پرموالر بترتیب برابر با  91/97و  91/69میکرومتر بدست آمد.
تنش وون میسز بیشینه نیز برای هر دندان بترتیب  567/65و
 911/1مگاپاسکال بوده و کرنش  1/196و 1/695میباشد.

 -3-3اعمال نیروی مزیال -دیستال
در این حالت نیز توزیع تنش و کرنش در دندان ،لیگامنت
پریودنتال و استخوان مانند دو حالت قبلی مورد بررسی قرار
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گرفت .بیشینهی جابجایی ،تنش وون میسز و کرنش برای

 -/نتیجهگیری

دندانهای اینسایزر و پرموالر بترتیب  97/61و 11/91

در مطالعاات گذشاته آزمایشااات متعاددی بارای اناادازهگیری

میکرومتر 111/65 ،و  165/1مگاپاسکال 1/117 ،و 1/657

خصوصیات مکانیکی مجموعهی پریودنتیوم انجام شادهاسات،

مشاهده شد.

ولیکن به اندازهگیری تنش و کرنش نمونهی جدا شاده از کال
مجموعه محدود میباشند [ .]11-69 ,69اعتبار نتاایج تحلیال
اجزای محدود ،در چگونگی مدلکردن پیچیدگی مورفولاوژی
و خواص مواد بافت است .تحلیل اجزای محدود این امکان را
به ما میدهد تا میادان تانش و کارنش را در کال مجموعاهی
پریودنتیوم بدست آوریم .در این مطالعه بعد از بدسات آوردن
هندسهی واقعی به کمک تکنیک تصویربرداری میکروسایتی و
با استفاده از روش المان محدود ،باه بررسای توزیاع تانش و
(ب)

(الف)

کرنش در مجموعهی پریودنتیوم پرداختهشد .این نتایج امکاان

شکل ( -)9جابجایی در اثر اعمال نیروی مزیال -دیستال  ،در دندان

پیشبیناای رفتااار دناادان را در طااول بارگااذاری ارتدونساای و

الف) پرموالر ،ب) اینسایزر

فیزیولوژیکی فراهم میسازد .نوع نیروی وارده و اعمال مادلی
مناسب برای خصوصایات ماواد لیگامنات پریودنتاال ،تعیاین
کنندهی نوع رفتاار آن و در نتیجاه چگاونگی حرکات دنادان
است .این امر میتواند دید کلای بارای دندانپزشاکان فاراهم
سااازد ،بااه گونااهای کااه جهاات و مقاادار حرکاات دناادان در
بارگذاری ارتدونسی در مطلوبترین حالت خود قرار گیرد.
برای برخی نرخهاای بارگاذاری مانناد نیروهاای جوشای

(ب)

(الف)

شکل ( -)9توزیع تنش وون میسز در الف) مقطع فرونتال دندان
پرموالر ،ب) مقطع ساجیتال دندان اینسایزر ،در اثر اعمال بار
مزیال -دیستال

فعالیت لیگامنت پریودنتال را میتوان بصورت غیرخطی درنظر
گرفت .با توجه به حضور ماتریس زمینه کاه توساط فیبرهاای
کالژن محکم شدهاند ،لیگامنت پریودنتال پاسخ ناهمسانگردی
نشان خواهد داد .مدل هایپراالستیک مایتواناد بارای توضایح
پاسخ مکانیکی در این نوع شرایط بارگذاری استفاده شود .باا
این فرض کاه لیگامنات پریودنتاال شاامل مااتریس االساتیک
محکمشده توسط فیبرهای است ،خصوصیات مواد را میتاوان
توسط تابع انرژی کرنشی ،که به تغییر شکل ماده بستگی دارد،
تعریااف کاارد .بااا درنظاار گاارفتن ایاان ناهمسااانگردی در
خصوصیات مواد ،نتایج بدست آمده نشاندهندهی خصوصیت
جاذب نیروی لیگامنت پریودنتال میباشند.

(الف)

(ب)

شکل ( -)61توزیع کرنش در الف) مقطع فرونتال دندان پرموالر،
ب) مقطع ساجیتال دندان اینسایزر ،در اثر اعمال بار مزیال -دیستال

در ایاان تحقیااق بااا ارزیااابی جابجاییهااای دناادانی و
نواحیاعمال تنش ،تعیین کردن انواع مختلف حرکات دنادانی
محتمل گردید .به صورت تئوری ،احتمال پیشبینای آن دساته
از نواحی که احتماال دچار بازسازی اساتخوانی میشاوند نیاز
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فراهم گردید .باه گوناهای کاه باا ایجااد تانش در اساتخوان،

با توجه به نتایج ،مشاهده شد که لیگامنت پریودنتال ماانع

جهتگیری سلولهای استخوانی برای مقابله با تنش ایجادشده

از اعمال مستقیم تنش به استخوان شده و در نتیجاه اساتخوان

در نواحی با تنش باال مهمتر یا بزرگتر از سایر نواحی خواهاد

تنشهای کمتری را متحمل میشود .توزیع تانش در دنادان و

بود .جابجایی دندانها نشان داد که اعمال بار به دنادان لزوماا

استخوان در سطح تماس با لیگامنت پریودنتال میباشد .در هر

به حرکت دندان در همان جهت منجر نمیشاود و دنادان باه

کدام از سه نوع بارگذاری اعمالی ،دنادان دو ریشاهای توزیاع

دلیل هندسهی نامتقارن در جهتهای دیگر نیز جابجا خواهاد

تنش و کرنش یکنواختتر و نیز مقدار کمتری نسبت به دندان

شد .بیشینهی جابجایی ،تنش و کرنش برای هار دو دنادان در

تک ریشهای از خود نشان داد .این مطلب باا توجاه باه نقاش

شکلهای ( 61 ،66و  )61برای مقایساه و ارزیاابی بهتار نتاایج

عملکردی دندانهای اینسایز و پرموالر نیز قابل درک میباشد.

آورده شدهاند.

در مطالعهی حاضر ،بارگذاری باه صاورت اساتاتیکی باوده و
نتایج حاصل از آن دیدی کلی بارای حرکات دنادان در طاول
اعمال بارهای ارتدونسی را فراهم میسازد .در آینده با درنظار
گرفتن بارگذاریهای ارتدونتیکی و حل دینامیک و نیز فارض
فرآیند بازسازی استخوان ،میتوان به حال بهتاری از حرکات
دندانها دست یافت.

شکل ( -)66بیشینه جابجایی در دو دندان ،طی بارگذاریهای
مختلف

شکل ( -)61بیشینهی تنش وون میسز برحسب مگاپاسکال در دو
دندان طی بارگذاریهای مختلف

شکل ( -)61بیشینهی کرنش در در دو دندان طی بارگذاریهای
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