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ABSTRACT

Modal Analysis

Back pain is a common medical problem. There is no clear cause for the back pain
problem so far, but in most cases, spinal instability can be noted. Lumbar spine fixation
is performed to treat the problems of low back pain. Spinal fixation can be done with or
without surgery. One of the surgical methods is the use of spinal screws in which the
strength and stability of the screw are of great importance. The strength and stability of
the screw in the bone reduces the time and cost of treatment, reduces the amount of
bleeding and accelerates the patient's treatment. In this study, screws were inserted using
a digital torque meter. An impact was applied using an impact hammer and resonated
sound was recorded using a microphone. The vibration mode of the screw was obtained
by processing the signal generated by MATLAB R2017 software and plotting the fast
Fourier transform. Finally, tensile test was performed to obtain the ultimate pull-out
force. The innovation of this study was to use modal analysis method and to correlate
its results with that of the ultimate pull-out force and peak insertion torque. In this study,
five screws with different screw depth, and screw thread crest thickness were examined.
Also, the effect of self-tapping was investigated. The peak insertion torque, ultimate
pull-out strength and natural frequency occurred at 182 Nm, 992 N and 1916 Hz,
respectively, for the cylindrical pedicle screw. By comparing the obtained data, results
showed a linear relationship between insertion torque and pull-out force of the screws.
Due to the lack of significant difference between natural frequency and pull-out force of
the self-drilling and non-self-drilling tip screws (comparing between screws number 3
and 4 and between 1 and 5), the use of self-tapping screws can be advantageous. The
trend of the dependent parameters in all three methods i.e. insertion torque, pull-out
force and natural frequency are the same, indicating the non-destructive advantage of
modal analysis in in-vivo surgical application.
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چکیده

درد در ناحیه ی کمر یک مشکل رایج پزشکی بوده که تا کنون دلیل مشخصی برای آن یافته نشده است اما در
تحلیل مودال
اغلب موارد بیثباتی ستون فقرات به عنوان مهمترین دلیل بروز آن در نظر گرفته میشود .یکی از راههای درمان
فرکانس طبیعی
کمردرد ،ثابتسازی ستون فقرات است که با عمل یا بدون عمل جراحی انجام میشود .یکی از روشهای جراحی،
نیروی کشش پیچ
استفاده از پیچ ارتوپدی است که در آن استحکام و پایداری پیچ اهمیت زیادی دارد .استحکام و پایداری پیچ در
گشتاور ورود
استخوان باعث کاهش زمان و هزینهی درمان ،کاهش مقدار خونریزی و تسریع درمان میشود .برای ارزیابی
پیچهای ارتوپدی پایداری پیچهای ارتوپدی و ستون فقرات میتوان از آزمونهای پیچش پیچ ،نیروی کشش پیچ ،گشتاور ورود،
خودکار
بار خستگی و عکسهای رادیولوژی استفاده کرد .در این پژوهش ،بیشینهی گشتاور ورود هنگام ورود پیچ به
مهرهی ستون فقرات کمری گوسفند با گشتاورسنج دیجیتال اندازهگیری شده ،سپس با چکش مخصوص ضربه،
ضربهای به پیچ وارد شده و صدای تولید شده با یک میکروفون دیجیتال ضبط شده است .با پردازش سیگنال
حاصل با نرمافزار متلب و رسم نمودار تبدیل فوریهی سریع ،مود ارتعاشی پیچ به دست آمده و نیروی کشش پیچ
برای نمونهها با دستگاه آزمون کشش تعیین شده است .نوآوری این مقاله استفاده از روش تحلیل مودال و تعیین
رابطهی آن با بیشترین نیروی کشش پیچ و گشتاور ورود است .در این مطالعه  9پیچ مورد آزمایش قرار گرفته
که پارامترهای عمق پیچ ،متغیر بودن تاج رزوهی پیچ و خودکار بودن/نبودن پیچ در آنها متفاوت است .بیشترین
گشتاور ورود ،نیروی کشش و فرکانس طبیعی به ترتیب برابر با  N 558 ،N.cm 268و  Hz 2528در پیچ با
بدنهی استوانهای محاسبه شده است .با بررسی دادههای به دست آمده مشاهده شده است که یک رابطهی خطی
بین بیشترین نیروی کشش پیچ و گشتاور پیچ وجود دارد .با توجه به عدم وجود معناداری در دادههای فرکانس
طبیعی و نیروی کشش پیچ بین پیچهای دارای نوک خودکار و غیرخودکار (مقایسهی پیچهای  5و  2و پیچهای
 2و  ،)9استفاده از پیچهای خودکار یک مزیت به شمار میرود .روند صعودی یا نزولی پارامترهای وابسته در هر
سه روش بیشترین گشتاور ورود ،بیشترین نیروی کشش پیچ و فرکانس طبیعی یکسان است که با توجه به
غیرمخرب بودن روش آنالیز مودال میتواند یک مزیت برای استفاده در جراحیهای درونتنی باشد.
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از استاندارد  ASTM F543-17استفاده شده است [ .]25این
روش ،یک روش تهاجمی و مخرب است [ ،]80از این رو یافتن
یک روش قابل اطمینان و غیرمخرب برای ارزیابی پایداری پیچ
میتواند در ارزیابی ثابتسازی ستون فقرات موثر باشد.
آنالیز مودال فرایندی برای توصیف مشخصههای ذاتی یک
ساختار است که این مشخصهها همان مودهای سازه میباشند.
هر مود توسط یک فرکانس طبیعی ،ضریب میرایی و شکل مود
تعریف شده که هر یک از آنها به خواص ماده و ساختار سازه
بستگی دارد .روشهای مختلفی برای آنالیز مودال وجود داشته
که تفاوت آنها در نحوهی تحریک سازه و وسیلهی ثبت پاسخ
است [ .]85-82در آنالیز مودال معمولا یک کمیت ( ISQدر
دستگاه  )Osstellبه فرکانس طبیعی و میزان ثابتسازی مرتبط
میشود .هرچه فرکانس به دست آمده بیشتر باشد ،میزان
تثبیت ایمپلنت نیز بیشتر است [.]20
از روشهای اندازهگیری آنالیز مودال میتوان به روش چکش
ضربه و شتابسنج و  RFA8اشاره کرد که از روش  RFAدر
ساخت دستگاه  Osstellاستفاده شده است [ .]20این دستگاه
میتواند به ارزیابی ثبات ایمپلنت دندانی کمک کند [ .]82در
مقالات زیادی به بررسی ارزیابی پایداری ایمپلنت توسط آنالیز
مودال پرداخته شده است [ .]89در تحقیق بدیز و همکارانش
از روش آنالیز مودال جهت تشخیص پوکی استخوان تیبیا
استفاده شده و تاثیر مواد معدنی موجود در این استخوان بر
فرکانس طبیعی استخوان مورد ارزیابی قرار گرفته است [.]88
هدف این مطالعه یافتن روشی غیرمخرب ،قابل اطمینان ،دقیق
و قابل دسترس برای ارزیابی پایداری پیچ بوده و روشهای
ارزیابی پایداری پیچ مانند گشتاور ورود و آزمون نیروی کشش
پیچ نیز بررسی شده است .یکی از اهداف این تحقیق یافتن
ارتباط میان نیروی کشش پیچ و فرکانس آنالیز مودال است.

درد در ناحیهی کمر یک مشکل رایج پزشکی بوده که احتمال
بروز آن در طول زندگی یک شخص برابر با  50-90درصد است.
هزینهی درمان مشکل کمردرد در آمریکا حدود  90-29بیلیون
دلار تخمین زده شده است .اگر چه تا کنون دلیل مشخصی
برای کمردرد یافته نشده است اما در اغلب موارد بیثباتی ستون
فقرات به عنوان مهمترین دلیل بروز این مشکل در نظر گرفته
میشود [ .]2در آکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا بیثباتی به
عنوان یک پاسخ غیرطبیعی به بارهای اعمالی که با حرکت در
بخشهای حرکتی فراتر از محدودیتهای فیزیولوژیک مشخص
میشود ،تعریف شده است .یکی از راههای درمان کمردرد،
ثابتسازی ستون فقرات است [ .]8نتایج مقالات پیشین نشان
داده که ثابتسازی با عمل جراحی در مقایسه با سایر روشها
مانند روش بدون عمل جراحی (مانند استفاده از ارتز) موثرتر
است [ .]2 ،5پیچها از مهمترین کاشتنیهای درون بدن انسان
بوده که از مهمترین آنها میتوان به ایمپلنتهای دندانی،
پیچهای ارتوپدی ،پیچهای ستون فقرات و پیچهای مورد
استفاده در تعویض مفاصل اشاره کرد [.]9
از پیچهای ستون فقرات برای اولین بار در اواخر دههی 2590
میلادی استفاده شده است [ .]5 ،8پایداری پیچ در استخوان
باعث کاهش زمان و هزینهی درمان ،کاهش مقدار خونریزی و
بازگشت سریعتر بیمار به زندگی روزمره میشود [ .]6پایداری
و تثبیت استخوان به وسیلهی پیچها از دو منظر پایداری اولیه
و ثانویه مورد مطالعه قرار گرفته است [ .]20 ،5پایداری اولیه
بیانگر میزان درگیری پیچ با استخوان در هنگام ورود پیچ و
پایداری سازهی پیچ-استخوان بوده و پایداری ثانویه بیانگر
میزان پایداری و درگیری پیچ با استخوان پس از انجام فرایند
درمان ،بازسازی و نوسازی استخوان است [ .]5پایداری پیچ به
پارامترهایی مانند طول ،گام ،قطر ،شکل رزوه و جنس پیچ و
همچنین جنس و تراکم استخوان وابسته است [ .]22برای
ارزیابی پایداری پیچهای ارتوپدی و ستون فقرات میتوان از
آزمونهای پیچش پیچ ،نیروی کشش پیچ 2و گشتاور ورود [،8
 ،]29-28عکسهای رادیولوژی [ ]28و بار خستگی []25
استفاده کرد .در این مقاله نیروی کشش پیچ به صورت نیروی
لازم جهت خارج کردن پیچ از بستر خود تعریف شده است.
آزمون نیروی کشش پیچ در اکثر مطالعات به همراه آزمون
گشتاور ورود انجام شده است [ ،]22 ،28اگر چه در برخی از
مطالعات نشان داده شده که ارتباطی بین این دو روش وجود
ندارد [ .]26برای انجام آزمون نیروی کشش پیچهای ارتوپدی

تعداد  80نمونه از استخوان ستون فقرات گوسفند  8-2/9ساله
تهیه شده است .استخوان ستون فقرات گوسفند از آن جهت
مورد استفاده قرار گرفته که بیشترین شباهت را از لحاظ
مکانیکی به ستون فقرات انسان داشته [ ]85و همچنین برای
استفاده ی علمی ذبح نشده است .یک ستون فقرات کامل
گوسفند تهیه شده ،سپس با تیغ جراحی تمام مهرهها از هم
جدا شده ،هر مهره به طور کامل تمیز شده (شکل  )2و در دمای
 -80درجهی سانتیگراد در فریزر نگهداری شده است .برای

2

8

Pull-Out Test

 -2مواد و روشها
 -4-2آمادهسازی نمونهها

Resonance Frequency Analysis
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انجام هر آزمون نمونهها به مدت  2ساعت بیرون از فریزر
گذاشته شده تا با دمای آزمایشگاه همدما شوند.

 -2-2جایگذاری پیچها
از آنجا که هدف وارد شدن پیچ به استخوان اسفنجی بوده که
در عملهای ستون فقرات در ناحیهی خلفی قرار دارد [،]86
پیچها از سمت خلفی وارد پدیکل استخوان شده است .از طرفی
قطر پیچهای مورد استفاده بزرگتر از قطر پیچ مناسب برای
مهرهی گوسفند بوده در نتیجه قسمتهای زاید مهره با اره
حذف شده و پیچ وارد پدیکل شده تا نتیجهی بهتری به دست
آید .طراحی پیچ و خواص مادهی مورد استفاده در پیچ اهمیت
زیادی دارد .هر چند پیچها طراحی سادهای دارند اما کاربرد
آنها متفاوت است [ .]85 ،29-25طراحی مختلف پیچها به این
دلیل است که احتمال شکست مکانیکی آنها در استخوانهای
مختلف کاهش یابد [ .]50در این پژوهش  9پیچ مورد آزمایش
قرار گرفته (شکل  )2که اطلاعات آنها در جدول ( )2ارائه شده
است .تمام پیچها از جنس تیتانیوم ،با قطر  ،mm 8/9میانگین
طول  mm 29/5و ساخت آمریکا بوده و تفاوت آنها در دو
پارامتر پروفیل هسته و خودکار بودن/نبودن نوک پیچ است.

شکل ( -)4پیچها و نمونههای مورد آزمایش

جدول ( -)4مشخصهی پیچهای مورد آزمایش با قطر دیستال و پروگزیمال  8/9میلیمتر ،گام ثابت ،پروفیل رزوهی استوانهای ثابت و ضخامت
2
تاج رزوه
شمارهی پیچ

طول پیچ (میلیمتر)

پروفیل هسته

خودکار بودن8

عمق

تعداد رزوه

وزن (گرم)

مدل و شرکت سازنده

2

25/6

مخروطی متغیر

بله

متغیر

28

2/08

SureLok, Pression Spine

8

25

ای ثابتاستوانه

بله

ثابت

22

9/22

Fortex, Xspine

5

28/2

مخروطی متغیر

خیر

متغیر

22

2/88

Xia, Medtronic

2

25/8

مخروطی متغیر

بله

متغیر

28

2/28

Sequoia, Zimmer

9

29/5

مخروطی متغیر

خیر

متغیر

28

2/90

CREO, Globus Medical

نمونهی مهره ابتدا به وسیلهی گیره محکم شده و سپس با
متهی  9/9میلیمتر به میزان  29میلیمتر سوراخ شده است.
سپس پیچ التی 5به وسیلهی گشتاورسنج دیجیتال به اندازهی
 29میلیمتر در قسمت پدیکل استخوان وارد شده و حداکثر
گشتاور ورود به استخوان اندازهگیری و ثبت شده است .سفت
شدن پیچها تا جایی ادامه پیدا کرده که طول درگیری پیچ با
استخوان برابر با  29میلیمتر شود.

اغتشاشات محیط و همچنین صدای فلزات اطراف مانند گیره
در فرکانس طبیعی کاهش یابد .در مرحلهی بعد با چکش
مخصوص ضربه( 2شکل  )8ضربههایی به پیچ زده شده و ضبط
صدا با استفاده از یک میکروفون در فاصلهی  20سانتیمتری از
نمونه انجام شده است.

 -3-2آنالیز صدا
در این پژوهش از روش ضبط صدا با میکروفون دیجیتال از
نمونهی پیچ و استخوان پس از وارد کردن ضربه استفاده شده
است .بدین منظور ابتدا نمونهی استخوان-پیچ به وسیلهی گیره
تثبیت شده و سپس عایقبندی صوتی صورت گرفته تا اثر
Crest

2

Self-Tapping

8

شکل ( -)2چکش مخصوص ضربه
LT Lutron, TQ-8800, Japan
Brüel & Kjær, Code 8202, Denmark

5
2
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صداهای ضبط شده به وسیلهی نرمافزار متلب اغتشاشگیری
شده و سپس صداها از لحظهی زدن ضربه به مدت  0/2ثانیه
جداسازی شده است .فرکانس طبیعی هر پیچ با استفاده از
نرمافزار متلب 2و کدهای  FFTاستخراج شده است .در روش
 FFTپاسخ ضربه از حوزهی زمان به حوزهی فرکانس منتقل
شده و اولین پیک در نمودار  FFTبه عنوان اولین مود ارتعاش
در نظر گرفته شده است (شکل .)5
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نیروی کشش پیچ وارد بر قطعه به کمک نمودار نیرو-جابهجایی
(شکل  )2به دست آمده است .در این آزمون ،پیچ با نرخ 9
میلیمتربردقیقه طبق استاندارد  ASTM-F543-17بیرون
کشیده شده و دادهها شامل نیروی کشش پیچ و حداکثر نیروی
آن تا زمان خروج کامل پیچ از نمونهی استخوان ثبت شده است.

 -5-2آنالیز آماری
آماری واریانس 5یکطرفه ()ANOVA

 -1-2آزمون نیروی کشش پیچ
برای به دست آوردن حداکثر نیروی کشش محوری برای بیرون
آوردن پیچ از داخل استخوان از آزمون نیروی استحکام پیچ به
کمک دستگاه تکمحورهی کشش 8استفاده شده است .حداکثر

در این پژوهش از تحلیل
برای یافتن اختلاف بین دادههای به دست آمده از آزمایشهای
گشتاور ورود ،کشش پیچ و آنالیز مودال استفاده شده است.
مقدار -p-valueهای کمتر از  0/09به عنوان نقطهی معناداری
در نظر گرفته شده است.

شکل ( -)3نمونهی یک  FFTو فرکانس مود اول آن

شکل ( -)1نمودار نیروی کشش پیچ و نقطهی حداکثر آن
MATLAB R2017
Zwick-Roell, DTM, Germany

2

Analysis of Variance

5

8
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جدول ( -)3مقادیر  p-valueگشتاور ورود

 -3یافتهها
در شکل ( )9بیشترین نیروی کشش پیچ بر حسب شمارهی
پیچ مرتب شده است .بر این اساس ،پیچ شمارهی  8حداکثر
نیروی کشش پیچ برابر با  625±228نیوتن و پیچ شمارهی 2
کمترین میزان نیروی کشش پیچ برابر با  920±26نیوتن را
دارد .نتایج حاصل از آنالیز آماری نیروی کشش پیچ بین گروهها
(جدول  )8نشان میدهد که تنها پیچ  2و  8با مقدار سطح
معناداری  0/00008با هم تفاوت معنادار دارند.

800

600
400
200
0
4

5

2

3

1

بیشترین نیروی کشش پیچ (نیوتن)

1000

شمارهی پیچ

شکل ( -)5نمودار میلهای بیشترین نیروی کشش پیچ

پیچ

2

8

5

2

9

2

2/000

0/000

0/558

0/865

0/002

8

0/000

2/000

0/000

0/002

0/000

5

0/558

0/000

2/000

0/858

0/000

2

0/865

0/002

0/858

2/000

0/005

9

0/002

0/000

0/000

0/005

2/000

در شکل ( )5مقدار میانگین سه فرکانس حاصل از آزمون آنالیز
مودال بر حسب شمارهی پیچ نشان داده شده است .بیشینهی
مقدار فرکانس برای پیچ شمارهی  8برابر با  2685±28هرتز و
کمینهی مقدار فرکانس برای پیچ شمارهی  2براب با 2298±55
هرتز است .نتایج آنالیز آماری (جدول  )2نشان میدهد که
پیچهای  2با  9و  5با  2دارای تفاوت معناداری نبوده و سایر
گروهها با یکدیگر تفاوت معنادار دارند.
در شکل ( )6بیشترین نیروی کشش پیچ بر حسب گشتاور
ورود برای  29نمونه (هر پیچ  5مرتبه) مرتب شده و نقطهها با
خط  )R8=0/228( y=5/92x+828برازش شده است.

جدول ( -)2مقادیر  p-valueنیروی کشش پیچ
پیچ

2

8

5

2

9

1500

2

2/000

0/089

0/225

0/220

0/068

1000

8

0/089

2/000

0/255

0/820

0/282

500

5

0/225

0/255

2/000

0/888

0/950

2

0/220

0/820

0/888

2/000

0/582

9

0/068

0/282

0/950

0/582

2/000

0
4

5

شکل ( -)1نمودار میلهای میانگین فرکانس-شمارهی پیچ
جدول ( -)1مقادیر  p-valueفرکانس ضربه
پیچ

2

8

5

2

9

2

2/000

0/000

0/002

0/002

0/652

8

0/000

2/000

0/052

0/008

0/008

5

0/002

0/052

2/000

0/060

0/029

2

0/002

0/008

0/060

2/000

0/086

9

0/652

0/008

0/029

0/086

2/000

0
5

4

3

2

1

گشتاور ورود (نیوتنسانتیمتر)

50

R² = 0/228

y = 5/92 x + 828
1000
800
600
400

170

120

گشتاور ورود (نیوتنسانتیمتر)

شمارهی پیچ

شکل ( -)6نمودار میلهای گشتاور ورود بر حسب شمارهی پیچ

70

بیشترین نیروی کشش پیچ (نیوتن)

1200

200

100

3

1

شمارهی پیچ

در شکل ( )8بیشینهی میزان گشتاور ورود بر حسب شمارهی
پیچ مرتب شده است .پیچ شمارهی  8دارای بیشترین مقدار
گشتاور ورود برابر با  255±8/6نیوتنسانتیمتر و پیچ شمارهی
 2دارای کمترین مقدار گشتاور ورود برابر با 205±82
نیوتنسانتیمتر است .پیچهای  2با  2 ،5با  2و  5با  2در نتایج
آنالیز آماری گشتاور ورود (جدول  )5تفاوت معنادار نداشته و
سایر پیچها دارای تفاوت معنادار هستند.

150

2

میانگین فرکانس ضربه (هرتز)

2000

شکل ( -)8بیشترین نیروی کشش پیچ بر حسب گشتاور ورود
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 -1نتیجهگیری و بحث
در این مطالعه از آنالیز مودال به عنوان روشی غیرمخرب برای
اندازهگیری فرکانس طبیعی سیستم و سنجش پایداری اولیهی
پیچهای استخوان ستون فقرات استفاده شده است .همچنین
ارتباط بین آنالیز مودال ،حداکثر نیروی کشش پیچ و بیشینهی
گشتاور ورود نیز سنجیده شده است .آزمونهای نیروی کشش
پیچ و گشتاور ورود روشهایی مخرب بوده و رایجترین روشها
برای تشخیص پایداری پیچ هستند [.]52 ،88 ،82 ،29
نتایج حاصل از آزمایشها نشان میدهد که متغیر بودن عمق
روزه باعث کاهش استحکام پیچ ،نیروی کشش پیچ ،گشتاور
ورود و فرکانس طبیعی شده است (مقایسهی پیچ  2با سایر
پیچها) ،زیرا عمق در نظر گرفته شده برای درگیری پیچ و
استخوان تنها استخوان اسفنجی را در بر گرفته و در استخوان
اسفنجی هر چه عمق رزوه بیشتر باشد (پیچ  )8درگیری بهتری
رخ میدهد .همچنین فرکانس طبیعی نسبت به آزمون نیروی
کشش پیچ و گشتاور ورود در استحکام پیچ حساسیت بیشتری
دارد .این نتایج با نتایج کراگ و همکارانش [ ،]58هوانگ و
همکارانش [ ،]55چادزیستیکوز و همکارانش [ ]52و مهتا و
همکارانش [ ]59مطابقت دارد.
با توجه به جدول ( ،)2پیچ شمارهی  5و  2تنها در پارامتر
خودکار بودن یا نبودن متفاوت هستند .همچنین پیچهای  2و
 9نیز در پارامتر خودکار بودن یا نبودن متفاوت بوده و در سایر
پارامترهای طراحی تفاوت ندارند .از این رو میتوان آنها را به
عنوان ملاکی برای بررسی پارامتر خودکار بودن در نظر گرفت.
با توجه به مقادیر  p-valueارائه شده در جدولهای ( )8و ()2
به ترتیب مربوط به نیروی کشش پیچ و فرکانس طبیعی ،مقدار
 p-valueبرای فرکانس طبیعی برای پیچهای شمارهی  5و 2
برابر با  0/06و برای پیچهای  2و  9برابر با  0/65بوده که بیانگر
عدم تفاوت معنادار بین این دو جفت پیچ است .همین مقایسه
برای نیروی کشش پیچ نیز صادق است که به ترتیب برای
پیچهای  5و  2و پیچهای  2و  9برابر با  0/88و  0/06میباشد.
نتایج به دست آمده در مورد این پارامتر با مطالعهی هیتچن و
همکارانش [ ]58مطابقت دارد .از آنجا که خودکار بودن پیچ
به جراح برای راحتی کاشت پیچ کمک کرده ،زمان جراحی را
کاهش داده و نیز وجود یا عدم وجود آن تغییرات قابل توجهی
را به استحکام پیچ تحمیل نمیکند ،استفاده از پیچهای دارای
این ویژگی میتواند به تثبیت پیچ کمک کند [ .]55پارامتر طول
پیچ در فرکانس طبیعی پیچ تاثیرگذار است و با توجه به
مطالعهی سیم و لنگ [ ]56میتوان دلیل وجود تفاوت معنادار
در فرکانس را تفاوت در طول آنها بیان کرد .آنالیز مودال روشی
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برای بررسی پایداری اولیه و ثانویه بوده که در بررسی استحکام
ایمپلنت دندانی استفاده شده و در اینجا نشان داده شده که در
پیشبینی استحکام پیچهای ارتوپدی و ستون فقرات نیز قابل
استفاده است .آنالیز مودال روشی غیرمخرب است و قابلیت
تکرار روی یک نمونه بدون آسیب به آن را دارد .اما روشهای
آزمون نیروی کشش پیچ و گشتاور ورود روشهایی مخرب بوده
و قابلیت انجام چندباره را ندارند .رابطهی خطی بین گشتاور
ورود و نیروی کشش پیچ در شکل ( )6برازش شده است که بر
اساس آن مشاهده میشود که در این تحقیق نیز مانند مطالعات
ابشیر ،هاشمی و ساندن ،با افزایش نیروی گشتاور ورود نیروی
کشش پیچ نیز افزایش یافته و پیچهای مخروطی دارای نیروی
کشش پیچ و گشتاور ورود بیشتری هستند [.]55 ،22 ،28
کمیتهای وابسته بین پیچهای مختلف (نیروی کشش پیچ،
گشتاور ورود و فرکانس طبیعی پیچ از روش آنالیز مودال) از
یک روند کاهشی یا افزایشی پیروی کرده که با توجه به
غیرمخرب بودن روش آنالیز مودال ،امکان استفاده از این روش
در حالتهای واقعی (جراحیها) را فراهم میسازد.

 -4-1محدودیتها و پیشنهادها برای مطالعات آتی
در این پژوهش مهرههای ستون فقرات از لحاظ اندازه و خواص
با هم تفاوت داشته که این تفاوت باعث تاثیر در سوراخکاری و
نیروی کشش پیچ شده و بنابراین هر استخوان پس از مدتی
خواص خود را از دست داده و برای آزمایشهای بعدی مناسب
نبوده است .همچنین عدم وجود محیط آکوستیک مناسب و
استاندارد باعث ایجاد اغتشاشات و ضبط آنها در آزمون ضربه
شده است .برای دقیقتر شدن نتایج حاصل از آنالیز مودال وجود
محیط آکوستیک و یک میکروفون حساستر کیفیت صدای
ضبط شده را افزایش میدهد .مقایسهی این نوع پیچها در
استخوان متراکم نیز میتواند ترکیب استفاده از آنها را در
استخوان مشخص کند.

 -5سپاسگزاری
بخشی از هزینههای این تحقیق مدیون بودجهی حمایتی
صندوق علمی و فناوری ملی ایران با شمارهی  55022822از
رسالهی دکتری نویسندهی اول است.
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