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MODEL MES KOŚĆCA KLATKI PIERSIOWEJ 

Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest stworzenie modelu MES kośćca ludzkiej klatki 

piersiowej. Poprzez operacje na modelu CAD, a następnie działania w programie Abaqus CAE 

praca pozwala na stworzenie modelu który jest prosty w budowie oraz możliwie zbliżony do 

rzeczywistego. 
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FEM MODEL OF THE HUMAN RIB CAGE 

Summary: The subject of the articule is the design of FEM model of the human rib cage 

skeletal system. Thanks to operations on the CAD model followed, by working in Abaqus CAE 

the paper allows the creation of the models that are simple and as realistic as possible. 
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1. Wprowadzenie 

Rozwój oprogramowania inżynierskiego znacząco wpłynął na możliwości analizy 

niebezpiecznych zachowań oraz obserwacje ich rezultatów bez konieczności 

wykonania dużej ilości testów niszczących. Oprogramowanie, które na co dzień 
używane jest do badań konstrukcji w coraz lepszym stopniu pozwala na 

wykorzystanie go w celu badania zachowań ciała ludzkiego nastawionego na różne 

rodzaje obciążeń. Przemysł motoryzacyjny zobligowany jest do przeprowadzania 

szeregu testów wykorzystujących fantomy w celu zbadania bezpieczeństwa  

w tworzonych modelach samochodów. Badania przeprowadzone na przestrzeni lat 

pozwalają jednak stwierdzić, iż struktura ciała mężczyzny i kobiety różni się na tyle, 

iż podczas wypadków otrzymują oni różne obrażenia. Model, który reprezentuje 

jednocześnie kobietę i mężczyznę jest więc modelem bardzo ogólnym. Podobną 
sytuację można zaobserwować podczas modelowania ciała dzieci w różnym wieku, 

których struktura kości zmienia się wraz z wiekiem. Tworzenie kolejnych, coraz 
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bardziej rozbudowanych modeli pozwala na doprecyzowanie istniejących rozwiązań, 
a co za tym idzie poprawę jakości testów przy wykorzystaniu oprogramowania 

inżynierskiego. Postawa ta pozwala na wyrobienie dobrego nawyku wśród 

konstruktorów, by nie tylko sprawdzać zachowanie konstrukcji, ale też zachowanie 

jej użytkowników co pozwoli na zasygnalizowanie i wyeliminowanie błędów już w 

procesie projektowania. Celem pracy jest stworzenie możliwie prostego modelu 

kośćca klatki piersiowej przy jednoczesnym zachowaniu poprawnych właściwości 

materiałowych oraz dobrze odwzorowującego rzeczywistego modelu przy użyciu 

oprogramowania ogólnodostępnego studentom. Praca przedstawiona w artykule 

poprzedzona została przeglądem literaturowym oraz stanowi dowód na możliwość 
modelowania uproszczonych modeli przy użyciu oprogramowania SolidWorks oraz 

Abaqus CAE. 

2. Przegląd dostępnych danych materiałowych 

Przeprowadzono przegląd literatury z zakresu modelowania ciała ludzkiego przy 

wykorzystaniu oprogramowania MES. Szczególną uwagę zwrócono na badania 

poświęcone kobietom i dzieciom z racji na ich małą ilość. Poniżej przedstawiono 

wybrane przykłady literaturowe ogrywające istotne znaczenie przy wykonanym 

projekcie. 

2.1. Dane materiałowe ciała sześciolatka 

Wedle danych WHO z 2004 roku śmierć w skutek urazów powypadkowych jest drugą 
najczęściej występującą przyczyną zgonów dzieci w przedziale wiekowym 5-9 lat. 

Szczególne niebezpieczeństwo wiąże się z urazami piersiowo-brzusznymi, 

wewnętrznymi uszkodzeniami klatki piersiowej oraz jamy brzusznej. W pracy podano 

dane materiałowe dotyczące kości (Tabela 1) i tkanek miękkich (Tabela 2). 

Przeprowadzono testy przy użyciu oprogramowania PAM Crash które porównano  

z wynikami doświadczalnymi. Analizy przeprowadzono przy użyciu tłuczka  

o średnicy 75 mm i wadze 3,5 kg przy prędkościach 6,1; 6,3 oraz 6,9 m/s.[2] 

Tabela 1. Zestawienie danych materiałowych kości (na podstawie [2]) 

Rodzaj kości Gęstość 
(g/cm3) 

Moduł 

Younga 

(GPa) 

Współczynnik 

Poisson 

Granica 

plastyczności 

(MPa) 

Żebrowa kość korowa 2 7,875 0,3 71,655 

Żebrowa kość gąbczasta 1 0,2524 0,45 3,52 

Kość korowa mostka 2 7,875 0,3 71,655 

Kość gąbczasta mostka 1 0,2524 0,45 3,52 

Kość korowa kręgów 

piersiowych/lędźwiowych 

1,83 7,215 0,3 - 

Kość gąbczasta kręgów 

piersiowych/lędźwiowych 

1 0,836 0,2 - 
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Tabela 2. Zestawienie danych materiałowych tkanek miękkich (na podstawie [2]) 

Rodzaj 

tkanki 

miękkiej 

Gęstość 
(g/cm3) 

Współczyn-

nik spręży-

stości obję-
tościowej 

(MPa) 

Doraźny 

moduł 

Kirchoffa 

(MPa) 

Długo-

trwały 

moduł 

Kirchoffa 

(MPa) 

Moduł 

Young’a 

(GPa) 

Wsp. 

Poisson 

Mięśnie 1,1 1,33 0,14 0,04 - - 

Płuca 0,6 0,22 0,02 0,075 - - 

Serce 0,1 2,6 0,44 0,015 - - 

Śledzion, 

wątroba, 

nerka 

1,1 2,8 0,23 0,044 - - 

Brzuch 1,15 0,15 0,015 0,005 - - 

Skóra 1 - - - 0,0315 0,45 

2.2. Dane materiałowe dzieci 

Na potrzeby Unii Europejskiej zrealizowano projekt CASPER mający na celu 

zaktualizowanie danych materiałowych tak by możliwe było doprecyzowanie 

wymogów bezpieczeństwa niezbędnych do zachowania podczas podróży dzieci. W 

wyniku serii badań powypadkowych, symulacji komputerowych oraz testów 

zderzeniowych powstała baza danych materiałowych z wyszczególnieniem danych 

zależnych od wieku. Przykładem jest wyznaczenie zależności wartości Modułu 

Young’a kości ciemieniowej od wieku dziecka (rys. 1) [1]. 

 

 

Rysunek 1. Zależność Modułu Young’a kości ciemieniowej od wieku(w latach)[1] 

 



152 Iwona JATOWCZYC  

3. Model CAD kośćca klatki piersiowej 

Najczęściej stosowaną techniką tworzenia modeli CAD jest bazowanie na obrazach 

powstałych przy użyciu tomografii komputerowej. W tej pracy skorzystano jednak 

z gotowego modelu ogólnodostępnego w serwisie GRABCAD. Model szkieletu 

stanowił połączenie elementów bryłowych i powierzchniowych. Dzięki 

wykorzystaniu oprogramowania SolidWorks 2016 wypełniono braki w modelu  

(rys. 2) oraz przeskalowano go do pożądanej wielkości. Z modelu wyodrębniono 

obszar klatki piersiowej- mostek, 12 par żeber oraz 12 kręgów piersiowych (rys. 3). 

W celu umożliwienia nadania połączeń między mostkiem a żebrami wytworzono 

dodatkowe linie podziałowe. Model klatki piersiowej został podzielony płaszczyzną 
symetrii co pozwoliło na zdecydowane zmniejszenie rozmiaru pliku. Ostateczny plik 

zawierający model klatki piersiowej wyłączając kręgi III, V i VII zapisany jako typ 

ACIS pozwolił na przeprowadzenie analizy metodą elementów skończonych przy 

użyciu programu Abaqus CAE. Wspomniane wyżej kręgi zostały zapisane w formacie 

Parasolid ze względu na budowę elementów. 

 

 

Rysunek 2. Funkcja ,,Powierzchnia-Wypełnij” umożliwiająca utworzenie elementu 

bryłowego 
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Rysunek 3. Model klatki piersiowej 

4. Model MES kośćca klatki piersiowej 

Poszczególne kości stanowiły oddzielne elementy modelu natomiast połączenie żeber 

VI-X potraktowano jako jeden element zwany również żebrem rzekomym. 

Elementom nadano wartości uogólnionych danych materiałowych odwzorowujące 

połączenie właściwości tkanki gąbczastej oraz twardej. Wartość Modułu Young’a 

ustalono na poziomie 11 GPa, współczynnik Poisson 0,3, natomiast typ materiału 

zdefiniowano jako sprężysty oraz izotropowy. Ustalono także homogeniczność 
materiału, który przypisano do elementów modelu. 

W celu stworzenia połączeń właściwie odwzorowujących połączenia mięśniowe oraz 

chrzęstne postanowiono skorzystać z możliwości oprogramowania Abaqus CAE. 

Wytworzono punkty między dwoma dowolnie wybranymi wcześniej punktami  

(rys. 4), w tym wypadku pomiędzy mostkiem a poszczególnymi kośćmi żeber oraz 

kośćmi żeber i kręgami. 
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Rysunek 4. Tworzenie punktu pomiędzy dwoma wybranymi kośćmi 

Aby dobrze odwzorować połączenie użyto elementu ,,Connector Bushing”. Operację 
rozpoczęto utworzeniem dwóch punktów referencyjnych w miejscu pierwotnego 

punktu pomiędzy wybranymi kośćmi, następnie ustalono typ połączenia jako 

,,Bushing”, a jego zachowanie jako elastyczne o sześciu stopniach swobody  

i sztywności na poziomie 1000000 N/mm dla wszystkich wartości sztywności 

liniowych i skrętnych (wartość na podstawie przeprowadzonych prób analizy  

z wykorzystaniem modelu). Następnie dzięki zastosowaniu połączenia ,,Multi-point 

Constraint” nałożono więzy między elementami o różnych stopniach swobody. 

Wybierając typ łączenia ,,Beam” przypisano wyselekcjonowany obszar danej kości 

do danego punktu referencyjnego (rys. 5, rys. 6) dzięki czemu obroty oraz 

przemieszczenia w węzłach odpowiadają obecności sztywnej belki między węzłami. 

 

Rysunek 5. Stworzenie połączenia punkt-żebro 
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Rysunek 6. Stworzenie połączenia mostek-żebro 

Założono warunki brzegowe w płaszczyźnie symetrii modelu blokując 

przemieszczenia na kierunku X oraz na górnej powierzchni I kręgu oraz dolnej 

powierzchni kręgu XII gdzie zablokowano przemieszczenia w trzech kierunkach  

(rys. 7). 

Na mostek zadano obciążenie 500 N generowane podczas kolizji przedniej dwóch 

samochodów [3], [4]. Następnie na model nałożono siatkę elementów 

czworościennych o odległościach między elementami 3 mm. 

 

Rysunek 7. Model z zadanym obciążeniem na powierzchni mostka 
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5. Wyniki 

Według otrzymanych wyników największe naprężenia występują w rejonach 

oznaczonych jako obszary połączeń kość-punkt referencyjny. Niektóre z obszarów 

wskazują wartości 1107 MPa co wiąże się z bezpośrednim zamocowaniem połączenia 

w tym rejonie (rys. 8). Wartości te nie oddają prawdziwego zachowania w danych 

obszarach modelu, występują jednak jedynie w obszarach mocowania więzów. 

Podczas analizy rezultatów postrzega się je jako wynikające ze sposobu mocowania-

odwzorowującego rzeczywiste połączenie, jednak różniące się od niego. Wynik ten 

zdecydowanie się różni od wartości rzeczywistych działających na kościec klatki 

piersiowej, należy więc maksymalnie ograniczyć powierzchnię jego występowania. 

W obszarze zadania obciążenia (mostek) a także na długości żeber wartości naprężeń 
zredukowanych nie przekraczają 60 MPa (rys. 9). Zaobserwowano również 
nieznaczne naprężenia występujące w obszarach sąsiadującymi z strefami więzów. 

 

Rysunek 8. Mapa naprężeń zredukowanych Hubera-von Misesa w [MPa] 

 

Rysunek 9. Mapa naprężeń zredukowanych Hubera von Misesa w [MPa]-połączenie 

kręg-żebro 
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Przemieszczenia w modelu wahają się w przedziale 0-22,12 mm (rys. 10). Największe 

przemieszczenia zaobserwowano na powierzchni mostka oraz przedniej części żeber, 

natomiast najmniejsze na powierzchni kręgów. 

 
Rysunek 10. Mapa przemieszczeń wypadkowych w [mm] 

6. Wnioski 

Dane właściwości materiałowych tkanek ludzkich są nieustannie rozbudowywane, 

jednak z powodu różnic między poszczególnymi jednostkami trudno jest je uogólnić. 
Badacze skupiają się na kolejnych, wąskich grupach badawczych (noworodki, kobiety 

w ciąży) jednak dane przedstawiane w pracach często są danymi niepełnymi.  

W literaturze szczególnie dotkliwie zauważalny jest brak wartości danych 

opisujących połączenia międzykostne. Rozwinięcie tego tematu poprzez stworzenie 

pracy z wartościami rzeczonych połączeń w znacznym stopniu przyczyni się do 

rozwinięcia możliwości budowania prostych modeli, bez konieczności wykorzystania 

olbrzymiej mocy obliczeniowej. Przykład takiego wykorzystania został opisany  

w rozdziale 4 artykułu jako połącznie funkcji ,,MPC Beam” wraz z ,,Connector 

Bushing” w oprogramowaniu Abaqus CAE. 

Porównując dane materiałowe zawarte w tabeli 1 wraz z wynikami otrzymanymi 

dzięki analizie MES zaobserwowano iż wartości naprężeń zredukowanych na mostku 

nie przekraczają wartości naprężeń dopuszczalnych kości korowej mostka, co więcej 

naprężenia widoczne w bezpośrednich obszarach przyłożenia obciążenia nie 

przekraczają wartości 60 MPa. Obszary, których użyto jako powierzchnie łączenia 

węzłów wskazują wartości 1107 MPa. Należy udoskonalić powierzchnię wybieraną 
w celu stworzenia połączenia tak by była możliwie mała, a także dopracować wartości 

sztywności dla konkretnych stopni swobody. Zabiegi te wpłyną na wartość naprężeń 
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w obszarach mocowania węzłów, pozwalając na uzyskanie rezultatu bliżej 

odwzorowującego rzeczywiste naprężenia w modelu rzeczywistym. Zaleca się 
również zagęszczenie siatki w miejscach nagromadzeń naprężeń maksymalnych 

zagęścić siatkę- operacja pozwoli na uzyskanie dokładniejszych wyników. Należy 

wykonać to umiejętnie, tak by nie zwiększyć w znacznym stopniu czasu 

obliczeniowego modelu. Zgodnie z danymi dotyczącymi masażu serca 

przemieszczenia mostka u niemowlęcia wynosi 15- 25 mm, uzyskana podczas analizy 

wartość maksymalna 22,12 mm znajduje się w tym przedziale, można więc uznać ją 
za właściwą. Biorąc pod uwagę fakt, iż podczas prawidłowo przeprowadzonego 

masażu serca może dojść do złamania mostka, a model bliski jest uzyskania wartości 

naprężeń dopuszczalnych można wysnuć wnioski, iż bliski jest rzeczywistym 

rezultatom. 

Podczas tworzenia modelu przeznaczonego do analizy MES należy szczególną uwagę 
poświęcić procesowi modelowania tak, aby powstały model był możliwie dokładny 

przy jednoczesnym nie komplikowaniu kształtu. Wszelkie ubytki oraz wady modelu 

zignorowane w procesie modelowania staną się problemami podczas operacji 

nadawania więzów czy nakładania siatki podczas korzystania z oprogramowania 

MES. Siatka czworościenna umożliwia dostatecznie szybkie i zadowalająco dokładne 

otrzymanie wyników. Zaproponowany sposób tworzenia modelu w oprogramowaniu 

Abaqus CAE pozwala na otrzymanie wyników przy stosunkowo niewielkim 

nakładzie pracy. 

Ze względu na różnice anatomiczne oraz właściwości materiałowe zmienne  

w zależności od płci i wieku stworzenie jednego modelu odnoszącego się do ogółu 

ludzkości jest niemożliwe. Należy zbudować bazę modeli reprezentujących dane 

grupy społeczne- należy jednak pamiętać, iż mogą występować zmiany w wynikach 

w przypadku porównywania ze sobą jednostek z tej samej grupy społecznej. Im 

większa baza modeli tym większe możliwości dokładnej analizy. W przyszłości 

należy dążyć do stworzenia kilku grup modeli skalowalnych tak by jak najbliżej 

odwzorować rzeczywisty model bez konieczności wykorzystania skomplikowanych 

oraz czasochłonnych procedur. 
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