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ABSTRAKT 

    Předkládaná diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou fixátoru dolní 
končetiny typu Poldi VII a tibie, na kterou je aplikován. V práci je popsána tvorba modelu 
geometrie soustavy fixátoru s tibií, její diskretizace, způsobu zatěžování a řešení. Tibie byla 
zatížena silovou dvojicí o velikosti 10Nm a bylo provedeno numerické řešení pomocí MKP 
systému ANSYS Workbench 11.0. 

    Dále byla provedena biomechanická studie osifikace svalku při zatížení tibie silou, kterou 
vyvolá vzpřímený stoj na obou končetinách. 

     

 

ABSTRACT 

    This diploma thesis deals with stress-strain analysis of inferious limb fixator type Poldi VII 
and tibia, whereupon is applied.  In work is discribed creation of a geometry model of fixator 
and tibia, her discretization, loading and solving. Tibia was load by torsional moment and his 
magnitude was 10Nm. Then was perform a numerical solution in FEM system ANSYS 
Workbench 11.0. 

     Further was effect biomechanical study about osification of broken part. Tibia was load by 
force, which evokes upright standing on both limbs. 
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1 ÚVOD 

    Zlomeniny dlouhých kostí jsou běžná zranění, způsobená autonehodami, pády na náledí, 
někdy sporty, ale ve vyšším věku také pády v důsledku snižující se fyzické a psychické 
kondice. Pro starší osoby, zejména u žen kolem 50. roku života, jsou tato zranění velmi 
nebezpečná z důvodu osteoporózy. Zlomeniny dlouhých kostí mohou být též způsobeny 
špatnou výživou a různými onemocněními.  

    Léčba zlomenin závisí na její povaze, které kosti jsou poškozeny a na rozsahu postižení. 
Nejdůležitější pro dobré hojení je stabilizace zlomeniny. Nabízí se několik způsobů, jak ji 
provést. Ve většině případu stačí aplikace sádrového obvazu. U komplikovanějších zlomenin 
se v  dnešní době hojně využívá operační stabilizace zlomenin (osteosyntéza) vnější a vnitřní 
fixací. U vnější fixace jsou použity fixátory (Obr 1.1, 1.2), které nám umožňují průběžnou 
regulaci přítlačné síly, důležité pro kontakt fragmentů kostí a jejich natočení. Výhodou použití 
fixátorů je, že nedochází k dalším operačním zákrokům, způsobujícím poškození měkké tkáně 
a u většiny fixací tříštivých zlomenin také umožňují částečnou zátěž. Další výhodou je 
vytvoření podmínek pro časnou funkční léčbu s rehabilitací okolních kloubů. Při vhodně 
zvolené montáži fixátoru je též umožněno často komplikované ošetření měkkých tkání, 
potřebné k dobrému hojení zlomenin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.2 Ilizarovův fixátor 
Obr. 1.1 fixátor se 

Steinmanovými hřeby 
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2 POPIS PROBLÉMOVÉ SITUACE 

    Díky rozvoji vnitřních a zevních fixátorů, v celé řadě případů zlomenin dlouhých kostí, je 
jejich aplikací dosaženo efektivní léčby a to z těchto důvodů:  

• docílení primárního hojení kosti 
• odpadá zevní fixace sádrou  
• možnost aktivního cvičení končetiny v několika dnech po operaci, nedochází 

ke vzniku svalové atrofie a ztuhnutí v přilehlých kloubech 
• podstatné snížení délky pracovní neschopnosti zkrácením doby 

rekonvalescence 

    Ošetření zlomenin pomocí fixátorů umožňuje brzké zatěžování poraněné končetiny, čímž je 
zajištěna základní podmínka pro rehabilitaci.  Také jsou minimalizovány negativní vlivy 
související s dlouhodobou nehybností pacienta. Při využití fixátorů pro léčbu zlomenin je také 
minimalizováno znehybnění okolních kloubů.  

    Od prvního použití fixátorů zlomenin prošlo toto stabilizační zařízení složitým vývojem, 
který není dosud ukončen. V současné době existuje celá řada výrobců produkující fixátory, 
jejichž účel je více méně obdobný.  

       Klinické posouzení fixátorů zlomenin obsahuje celou řadu parametrů. Základním 
parametrem je požadavek dokonalé stabilizace, který nelze posoudit bez deformační analýzy 
fixované soustavy. Deformačně-napěťová analýza zlomeniny s aplikovaným fixátorem 
obsahuje v důsledku geometrické, materiálové a vazbové složitosti celou řadu dílčích 
problémů.  

    Při provádění rešeršní studie bylo zjištěno, že deformačně napěťová analýza nebyla dosud 
provedena, z tohoto důvodu je dobré tuto problematiku vyřešit. 
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3 FORMULACE PROBLÉMU 

    Deformačně-napěťová analýza zlomeniny tibie s aplikovaným vnějším fixátorem Poldi 7. 

 

    Cíl diplomové práce: V rámci spolupráce s ÚN v Brně, je na ÚMTMB prováděno 
deformační posouzení fixátoru dlouhých kostí používaných v tomto zdravotnickém zařízení. 
Cílem předložené diplomové práce je deformačně-napěťová analýza zlomeniny tibie 
s aplikovaným vnějším fixátorem Poldi 7. 
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4 METODA ŘEŠENÍ  

    K řešení formulovaného problému obecně existují tyto metody řešení: 

  Analogové modelování 

   Podobnostní modelování 

   Experimentální modelování 

   Výpočtové modelování 

    K jeho řešení není vhodné použít analogové, podobnostní a experimentální modelování 
z důvodů časových, finančních a obtížnosti získání biologického vzorku, na kterém by bylo 
možné provést řešení a analýzu problému. Z těchto důvodů je možné použít pouze 
modelování výpočtové.  

    Výpočtové modelování se provádí buď analyticky, nebo numericky. U analytického 
modelování je výhodou jeho přesnost výsledků, ale nevýhodou je nemožnost použití u řešení 
složitých problému. Z tohoto důvodu je nutné použít numerické metody. Mezi hlavní výhody 
numerického výpočtového modelování patří: 

• dokonalá možnost aproximace vyšetřovaného tělesa  
• interpolace vstupních dat 
• generování sítí 
• sestavení soustavy algebraických rovnic 
• vyřešení soustavy algebraických rovnic 
• vyhlazení numerického řešení 
• aposteriorní odhady chyby 
• grafické znázornění výsledků  

    V dnešní době existuje řada výpočtových modulů, díky kterým je možné numerické řešení 
provést. Mezi ně patří ABAQUS, COSMOS/M, NASTRAN, ANSYS. K řešení daného 
problému byl vybrán program ANSYS Workbench 11.0, na který má VUT v Brně zakoupenu 
licenci.  
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5 VYTVOŘENÍ SYSTÉMU NA OBJEKTU Z  
HLEDISKA ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

    Podstata modelování spočívá v tom, že z hlediska řešeného problému, se zahrnutím úrovně 
řešení, určíme podstatné prvky a vztahy mezi nimi. (vytváříme systém na objektu z hlediska 
řešeného problému). Při výpočtovém modelování podstatné prvky popíšeme veličinami, 
vztahy mezi nimi vyjádříme matematicky, které následně řešíme výpočtovým způsobem. Na 
základě výpočtového řešení, dosazení vstupních veličin, obdržíme výstupní veličiny. Vědomé 
vytvoření systému na objektu sníží možnost, opomenutí podstatné veličinu z hlediska 
řešeného problému. Problém řešený v této práci je přímý, z toho plyne, že se veličiny dělí na 
závislé a nezávislé. 

vstupní nezávislé veličiny:   

1) rozměry holenní kosti 
2) rozměry fixátoru 
3) vazba holenní kosti 
4) vazba mezi fixátorem a holenní kostí 
5) materiál holenní kosti a fixátoru 
6) zatížení kosti 

 

výstupní závislé veličiny: 

1) deformace 
2) napjatost 
3) kontaktní tlak 
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6 REŠERŠNÍ STUDIE 

    V rešeršní studii dostupné literatury jsem se zaměřil na aplikaci fixátorů v léčbě vrozených 
vad, zlomenin, atd. Dále na materiálové vlastnosti holenní kosti a fixátoru. 

[1] A TALE OF TWO TIBIAS: A REVIEW OF TREATMENT OPTIONS FOR CONGENITAL 
PSEUDARTHROSIS OF THE TIBIA  (2007) 

Autor: Charles E. Johnston, John G. Birch 

odkaz: http://www.springerlink.com/content/x46355gvp50181v3/fulltext.pdf 

    Článek popisuje dva způsoby léčby pakloubu holenní kosti užitím dvou typů fixátorů. Užití 
Charnley-Williamsova fixátoru mělo za následek normální funkci končetiny. Použití 
Ilizarovova fixátoru selhalo a musela následovat amputace. 

[2] CALCANISATION OF TIBIA USING ILIZAROV FIXATOR IN CRUSH INJURIES OF 

HINDFOOT: A NEW METHOD (2007) 

Autor: Mussa Wardak, Emal Wardak, Akshay Goel 

odkaz: http://www.springerlink.com/content/e487mr2205200114/fulltext.pdf 

    Práce pojednává o nové technice léčby patní části nohy pomocí Ilizarovova fixátoru u 
zranění způsobených ve válce. Tyto zranění vedou v 70% k amputaci.  

[3] THE ILIZAROV RING EXTERNAL FIXATOR IN COMPLEX OPEN FRACTURES OF THE 
TIBIA (2006) 
 
Autor: Ebrahim Hasankhani, Mahamad Taghi Payvandi, Ali Birjandinejad 

odkaz: http://www.springerlink.com/content/g7u140153462156h/fulltext.pdf 

    Cílem práce je hodnocení výsledků a účinnosti užití Ilizarovova fixátoru u otevřených 
zlomenin holenní kosti. Z výsledků je patrné, že z 25 pacientů 7 mělo vynikající, 14 dobré, 4 
uspokojivé a 7 špatné výsledky ve funkčnosti končetiny. 

[4] BONE TRANSPORT OVER AN INTRAMEDULLARY NAIL FOR RECONSTRUCTION OF LONG 
BONE DEFECTS IN TIBIA (2007) 
 
Autor: Chang-Wug Oh, Hae-Ryong Song, Jae-Young Roh, Jong-Keon Oh, Woo-Kie Min, 
Hee-Soo Kyung, Joon-Woo Kim, Poong-Taek Kim, Joo-Chul Ihn 

odkaz: http://www.springerlink.com/content/600244v8j3679p0h/fulltext.pdf 

    Práce popisuje užití nitrodřeňového hřebu pro léčbu defektu holenní kosti se současným 
užitím fixátoru. 

http://www.springerlink.com/content/x46355gvp50181v3/fulltext.pdf
http://www.springerlink.com/content/e487mr2205200114/fulltext.pdf
http://www.springerlink.com/content/g7u140153462156h/fulltext.pdf
http://www.springerlink.com/content/600244v8j3679p0h/fulltext.pdf
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[5] PECULIARITIES OF THE STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF BIOLOGICAL 
TISSUES (2002) 
 
Autor: I. KNETS 

odkaz: http://www.springerlink.com/content/u2210u41277j72m3/fulltext.pdf 

    Práce popisuje určování mechanických vlastností u kompaktní kostní tkáně. Jsou zde 
uvedeny hodnoty modulu pružnosti v tahu, ve smyku, Poissonova čísla pro anizotropní 
materiál. 

[6] BOND STRENGTH OF BINARY TITANIUM ALLOYS TO PORCELAIN (2000) 

Autor: Masanobu Yoda, Tatsuhiko Konno, Yukyo Takada, Kazunori Iijima, Jason Griggs, 
Osamu Okuno, Kohei Kimura, Toru Okabe 

odkaz:http___www.sciencedirect.com_science__ob=MImg&_imagekey=B6TWB-438TTN9-
10N&_cdi=5558&_user=640830&_orig=search&_coverDate=06%2F15%2F2001&_sk=99
9779987&view=c&wchp=dGLzVlzzSkzk&md5=56598812cc78ef91e2af78ba62591539&ie=_
sdarticle.pdf 

    V práci je uvedeno několik mechanických zkoušek pro určení mechanických vlastností 
uvedených titanových slitin. 

[7] TRANSFX™ EXTERNAL FIXATION SYSTEM LARGE AND INTERMEDIATE SURGICAL 

TECHNIQUE (2005) 

Autor: Robert A. Winquist, M.D., Stephen R. Shimer 

odkaz: http://www.zimmer.com/web/enUS/pdf/surgical_techniques/TransFxLargeST.pdf 

    V tomto prospektu je podrobně popsána instalace fixátoru TransFX od firmy Zimmer. 

[8] DIFFERENCES IN TORSIONAL JOINT STIFFNESS OF THE KNEE BETWEEN        

GENDERS (2006) 

Autor: Wei-Hsiu Hsu, MD, Jesse A. Fisk, MS, Yuji Yamamoto, MD, Richard E. Debski, PhD 
and Savio L-Y. Woo, PhD, DSc 
 
odkaz: http://ajs.sagepub.com/cgi/content/abstract/34/5/765  

    Publikace popisuje experimentální určování tuhosti kolenního kloubu při jeho zatěžování u 
žen a u mužů. Dále je zde uveden způsob zatěžování i s hodnotami sil a momentů. 

[9] ORTHOPAEDIC PRACTICE OF BIOMECHANICS (2005) 

odkaz: http://www.orthobiomech.info/surgery.htm 

    Na této stránce se můžeme dočíst spoustu užitečných informací o hojení zlomenin a o 
druzích fixace zlomenin. 

http://www.springerlink.com/content/u2210u41277j72m3/fulltext.pdf
http://www.sciencedirect.com_science__ob=MImg&_imagekey=B6TWB-438TTN9
http://www.zimmer.com/web/enUS/pdf/surgical_techniques/TransFxLargeST.pdf
http://ajs.sagepub.com/cgi/content/abstract/34/5/765
http://www.orthobiomech.info/surgery.htm
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7 ZÁKLADNÍ ANATOMICKÉ POZNATKY       
Z HLEDISKA ŘEŠENÉHO PROBLÉMU 

    Biomechanika je obor, který se zabývá mechanickou strukturou, chováním a mechanickými 
vlastnostmi živých organismů a jeho částí a mechanickými interakcemi mezi nimi a okolím. 

    Biomechanika člověka se zabývá strukturou, vlastnostmi chování člověka a jeho interakce 
na různé rozlišovací úrovni. 

    Při řešení daného problému se můžeme setkat s lékařskou terminologií, proto považuji za 
vhodné zde uvést některé základní pojmy, související s řešenou problematikou. 

7.1 Základní roviny a směry 
    K mezinárodnímu dorozumění v medicíně se používá 
latinské názvosloví. Při popisu těla člověka vycházíme 
z tzv. základní anatomické polohy. Jedná se o 
vzpřímený stoj s horními končetinami visícími volně 
podél těla a otočenými dlaněmi dopředu (Obr. 7.1). 

     

 

 

 

Při popisu se používají tyto roviny (Obr. 7.2): 

• Rovina mediální – rovina svislá, která jde 
zepředu dozadu a dělí tělo na dvě zrcadlové 
poloviny. 

• Roviny sagitální – všechny další roviny, 
rovnoběžné s rovinou mediální. 

• Roviny frontální – svislé roviny, 
rovnoběžné s čelem. Jsou kolmé na rovinu 
mediální. 

• Roviny transverzální – horizontální roviny, 
kolmé na rovinu mediální a roviny frontální.  

 

 

     Obr. 7.1 Základní anatomická poloha 

           Obr. 7.2  Základní roviny 
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Základní směry (Obr. 7.3) 

Vertikální 

• směr k hlavě - směr kraniální (cranialis) 
• směr k pánvi- směr kaudální (caudalis) 
• k trupu - směr proximální (proximalis) 
• od trupu - směr distální (distalis) 
• nahoře - superior 
• dole - inferior 

Předozadní 

• směr dopředu - směr ventrální (ventralis) 
• směr dozadu - směr dorzální (dorsalis) 
• vepředu - anterior 
• vzadu – posterior 

 
Horizontální 

• směr ke středu - směr mediální (medialis) 
• směr od středu - směr laterální (lateralis) 
• napravo - dexter 
• nalevo – sinister 

 
Označení hloubky uložení 

• povrchový - superficialis 
• hluboký - profundus 
• zevní - externus 
• vnitřní – internus 
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Obr. 7.3 Základní směry 

 

7.2 Stavba kostí 
    Kosti vytváří tzv. kosterní soustavu, jejich soubor, kostra, spolu s chrupavkami, kloubními 
a vazivovými spoji vytváří pasivní pohybový aparát.  

7.2.1 Klasifikace kostí 

    Kosti se dle tvaru, stavby a cévního zásobení dělí do čtyř skupin: 

• Kosti dlouhé – mají duté tělo, tvoří hlavně kosti končetin. Patří k nim femur, 
tibia, fibula, humerus, radius, ulna, ale i klíční kost a žebra. Konce dlouhých 
kostí jsou pokryté chrupavkou.  
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• Krátké kosti – na jejich povrchu se nachází vrstvička kompakty (kortikalis), 
uvnitř je spongiosa. Mezi tyto kosti patří kosti záprstní, ale i dolní čelist, 
obratle a některé lebeční kosti. 

• Ploché kosti – tyto kosti tvoří pletence obou končetin (lopatka, kost kyčelní), 
skelet hrudníku a lebeční klenbu (temenní kost, šupiny čelní, spánkové a týlní 
kosti). 

• Kosti nepravidelné – jedná se o kosti, které nelze zařadit do předcházejících 
tří skupin 

7.2.2 Stavba dlouhých kostí 

    Dlouhé kosti se skládají ze dvou hlavních částí: 

• kompaktní část – tvoří plášť kosti, tzv. kortiku 
• spongiosní část – tvoří vnitřní houbovitou část kosti 

    Kompaktní část tvoří většinu kostry člověka, která přenáší mechanické vlastnosti skeletu. 
Ve spongiosní části dochází k látkové výměně a k remodelaci kostí. 

7.3 Kost holenní 
    Holenní kost, tibia (Obr. 7.4, 7.5), se skládá ze tří hlavních částí. Část proximální – tvoří ji 
dva široké kloubní hrboly. Na tuto část přiléhají dva kloubní výběžky kosti stehenní. Další 
částí je tělo, které má trojboký tvar. Poslední je část distální, která na mediální části vybíhá 
distálně jako kotník. 

1. condyli tibiae nesoucí facies articularis superior 
2. eminentia intercondylaris 
3. tuberculum intercondylare laterale 
4. tuberculum intercondylare mediale 
5. condylus medialis 
6. tuberositas tibiae 
7. margo medialis 
8. margo anterior 
9. corpus tibiae, facies medialis 
10. malleolus medialis 
11. facies articularis malleoli medialis 
12. condylus lateralis 
13. corpus tibiae 
14. margo interosseus 
15. facies articularis inferior 

 

 
Obr. 7.4 Tibie, pravá strana 

pohled zepředu 
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1. facies articularis superior s mediální a laterální kloubní 
plochou 

2. eminentia intercondylaris 
3. condylus lateralis 
4. facies articularis fibularis 
5. linea musculi solei 
6. foramen nutricium 
7. margo anterior 
8. margo interosseus 
9. corpus tibiae, facies lateralis 
10. incisura fibularis 
11. condylus medialis 
12. margo medialis 
13. corpus tibiae, facies posterior 
14. sulcus malleolaris (sulcus malleoli medialis) 
15. malleolus medialis 

 
 
 
 

 

7.4 Klasifikace zlomenin 
    Jsou známy dva přístupy klasifikace zlomenin. Prvním z nich je Allgöwerovo členění 
(1971) na tři skupiny: 

1. Nevelká rána způsobená probodnutím kůže dislokovaným kostním úlomkem. 
2. Větší rána vzniklá přímým násilím, kdy jsou zhmožděniny měkké tkáně. 
3. Zlomeniny s přidruženým rozsáhlým poškozením měkkých tkání. 

    Tato klasifikace je pouze orientační a má z praktického hlediska pouze malý význam. 
Z tohoto důvodu se v současné době používá Tscherneho klasifikace (1982). Tato klasifikace 
dělí zlomeniny na otevřené a zavřené. Písmenem G jsou označovány zlomeniny zavřené 
(geschlossen), (v anglických zemích písmenem C – closed) a písmenem O otevřené 
zlomeniny (offen nebo open).  

G 0 – zlomenina vznikající nepřímým násilím s žádným či minimálním poškozením měkkých 
tkání a jednoduchou linií lomu (torzní, spirální zlomeniny). 

G I – přítomnost povrchového pohmoždění kožního krytu s abrazí povrchu nebo tlakem 
kostního úlomku, zlomenina má jednoduchý průběh a nezávažnou dislokaci. 

Obr. 7.5 Tibie, pravá 
strana pohled zezadu 
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G II – zlomenina doprovázena hlubokou kontaminovanou oděrkou s ohraničenou kožní a 
svalovou kontuzí (pohmožděninou), která vzniká přímým násilím zvenčí. Zlomenina bývá 
značně dislokována. 

G III – zlomenina je komplikována rozsáhlou kontuzí kůže a měkkých tkání.  

O I – je přítomna malá rána s kontuzí kůže a mírně dislokovanou zlomeninou. Kůže je 
zpravidla probodnuta kostním úlomkem. 

O II – je přítomna rána s ohraničeným zhmožděním kůže a měkkých tkání a malou 
kontaminací. Typ zlomeniny není typický ani rozhodující. 

O III – je přítomna silně kontaminovaná rána s rozsáhlým zhmožděním měkkých tkání často 
spojená s nervovou a cévní poruchou.  

O IV – totální nebo subtotální amputace.  

7.5 Typy zlomenin ošetřované zevní fixací 
1. Otevřené fraktury 
2. Zavřené zlomeniny 
3. Mnohočetné zlomeniny u polytraumat 
4. Infikované paklouby 
5. Artrodéza - trvalá nehybnost v kloubu při jeho funkční poloze 
6. Korekční osteotomie 
7. Prolongace končetin 
8. Stabilizace pánve 
9. Zevní fixace páteře 

    Na správné hojení zlomeniny má veliký vliv, jakým způsobem je provedena montáž 
fixátoru. Z toho důvodu jsou nezbytné znalosti biomechaniky a znalost mechanické možnosti 
aparátu.  
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7.7 Instalace fixátoru 
    V této kapitole bude popsána instalace fixátoru TransFX od firmy Zimmer. Níže popsaný 
fixátor se sice tvarově liší od fixátoru řešeného v této diplomové práci, ale postupy instalace 
jsou přibližně stejné. K popisu instalace jsem volil tento druh fixátoru z rešeršní studie [7] 
z důvodu nedostatečných informačních pramenů k fixátoru Poldi 7.  

1) Pozice pacienta 
 
    Pacient je při instalaci fixátoru uložen 
v pozici na zádech v celkové narkóze se 
zdravou končetinou umístěnou níže než 
trup. V první řadě se provede repozice 
zlomeniny. 
 
2) Vložení krajních hřebů 
 
    Provede se navrtání děr pro hřeby do 
tibie z mediální strany končetiny. Vloží 
se krajní distální a proximální hřeby 
(Obr. 7.10).  
 
3) Upevnění karbonové tyče 
 
    Na tyto dva krajní hřeby se pomocí 
svorek upevní karbonová tyč (Obr. 
7.11). Provede se konečná repozice 
zlomeniny a dotažení svorek ke hřebům. 
  
4) Vložení vnitřních hřebů  
 
    Do vnitřních svorek se vloží vrtací tyč 
a provede se navrtání děr pro vnitřní 
hřeby (Obr. 7.12). Poté se vloží vnitřní 
hřeby a provede se celkové zpevnění 
konstrukce (Obr 7.13). 
 

    

 

 

Obr. 7.10 Distální a proximální hřeby na tibii 

Obr. 7.11 Karbonová tyč, upevněná na hřebech 

Obr. 7.12 Navrtání děr pro vnitřní hřeby 

Obr. 7.13 Vložení vnitřních hřebů 
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8 TVORBA VÝPOČTOVÉHO MODELU 

    ÚMTMB úzce spolupracuje s ÚN v Brně na řešení biomechanických studií páteřních 
fixátorů. Nyní se tato spolupráce rozšiřuje o biomechanickou a klinickou analýzu fixátorů 
dolních končetin. Předkládaná diplomová práce je jedna z prvních z této oblasti, proto 
výpočtový model v ní vytvořený má charakter orientačního modelu z hlediska určení 
základních deformací a napětí fixátoru a kostní tkáně. 

 

9  MODEL GEOMETRIE SOUSTAVY 

9.1 Model geometrie fixátoru 
    Model geometrie fixátoru byl vytvořen na základě hodnot, odměřených ze skutečného 
fixátoru (Obr 9.1), v programu SolidWorks 2005, který má v licenci Ústav mechaniky těles. 
Fixátor (Obr. 9.2, 9.3) se skládá z těchto částí:  

1. Rám fixátoru 
2. Vnější přítlačná deska 
3. Vnitřní přítlačná deska 
4. Matice 
5. Hřeb 
6. Aretační šroub 

 

 

 

 

Obr. 9.2 3D model fixátoru Obr. 9.1 Skutečný fixátor Poldi 7 
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Obr 9.3 Fixátor s hlavními rozměry 

    Jelikož se jedná o orientační model, byly 
modelovány pouze podstatné strukturální prvky 
fixátoru (Obr. 9.4). V modelu geometrie se explicitně 
nevyskytují některé prvky fixátoru, jejichž deformace 
není z hlediska řešeného problému podstatná (např. 
matice, aretační šrouby). Podstatná je jejich funkce, 
která je prostředky výpočtového systému zachovaná 
(zamezení posuvu přítlačných desek po rámu fixátoru 
a posuvu hřebů v přítlačných deskách). Funkce 
těchto částí byla nahrazena kontaktem BONDED, 
což znamená, že bylo zabráněno posuvům 
přítlačných desek po rámu fixátoru a zároveň posuvu 
hřebů v přítlačných deskách. Hřeby byly uvažovány 
jako tyče a dále nebyla uvažována zaoblení na 
přítlačných deskách z důvodu špatné konvergence 
těchto prvků při řešení.  

 

 

Obr. 9.4 Geometrie fixátoru zvolená pro 
výpočtové řešení 
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9.3 Model geometrie sestavy 
    V programu SolidWorks byla vytvořena sestava (Obr 9.8), skládající se z fixátoru a tibie. 
Tato sestava byla uložena do souboru ACIS a importována do programu ANSYS Workbench. 

 

 

Obr. 9.8 Sestava fixátoru s tibií 

    Tento model soustavy byl dále v ANSYSU diskretizován. Při tvorbě sítě byly prvkům 
přiřazeny materiálové charakteristiky a okrajové podmínky.  
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10  MODEL MATERIÁLU 

10.1 Model materiálu tibie 
    Určování modelu materiálových vlastností kosti a přiřazení materiálových charakteristik je 
obecně veliký problém. Jejich určení závisí na faktorech, které je ovlivňují. Kostní tkáň má na 
vysoké rozlišovací úrovni složité materiálové vlastnosti, které se mění s polohou na kosti, 
s vyšetřovaným směrem, s obsahem vody, s rychlostí zatěžování atd. Závislost posuvu na 
silovém působení je nelineární. Model materiálu postihující všechny tyto vlastnosti by byl 
velmi složitý a určení materiálových charakteristik značně problematické. Použití modelu 
materiálu na této úrovni, vzhledem k ostatním částem výpočtového modelu a vymezené 
úrovni řešení, značně nevyvážené. Vzhledem k vymezené úrovni řešení použijeme 
homogenní, izotropní, lineárně pružný model materiálu kostní tkáně, který je popsán dvěma 
materiálovými charakteristikami: 

• Modul pružnosti v tahu E [GPa] 
• Poissonovo číslo μ 

    Z rešeršní studie [5] byly určeny tyto hodnoty materiálových charakteristik: 

E = 16.3±0,3 – 20.6±0,4 GPa 
μ = 0,31 

    Z důvodu rozsahu hodnot modulu pružnosti bude nutné provést citlivostní analýzu vlivu 
změny modulu pružnosti na výsledné hodnoty. 

10.2 Model materiálu fixátoru 
    Fixátor je vyroben ze dvou materiálů. Rám, přítlačné desky, matice a šrouby, které 
nepřijdou do kontaktu s tkání, jsou z nerezové oceli a hřeby jsou titanové. Pro kovové 
materiály, v důsledku polykrystalické struktury, je praxi ověřeným modelem materiálu, 
homogenní, izotropní lineárně pružný model. 

Materiálové charakteristiky fixátoru, použité při řešení: 

E ocel = 210 GPa 
μ ocel = 0.3 
E titan = 110 GPa 
μ titan = 0.34 
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11  KONEČNOPRVKOVÝ MODEL 

    Při řešení daného problému pomocí MKP rozdělíme řešenou oblast konečným počtem 
prvků (elementů), které ji spojitě vyplňují. Elementy jsou charakteristické nejen svým tvarem, 
ale především počtem uzlových prvků, ve kterých hledáme neznámé parametry. Tímto 
nahrazením řešené oblasti elementy nám vznikne konečnoprvková síť. Hustota této sítě 
ovlivňuje nejen výpočtový čas, ale také kvalitu výsledků. 

11.1 Typy použitých prvků 
    Pro tvorbu objemové sítě tibie a fixátoru byly použity ve Workbenchi prvky SOLID186 a 
SOLID187. Jako kontaktní prvky byly použity prvky CONTA174 a TARGE170. 

• Prvek SOLID186 (Obr. 11.1) – jedná se o dvaceti uzlový šestistěn 
s kvadratickými bázovými funkcemi, který se používá pro tvorbu sítě u 3D 
těles. Každý uzel je definován třemi stupni volnosti – třemi posuvy UX, UY a 
UZ. Tento prvek je dále vhodný pro výpočet plasticity, hyperelasticity, 
creepu… 
 

 

 

 

 

 

 

• Prvek SOLID187 (Obr. 11.2) – tento prvek je deseti uzlový čtyřstěn 
s kvadratickými bázovými funkcemi, určený k tvorbě 3D sítě. V každém uzlu 
má 3 stupně volnosti – UX, UY a UZ. Stejně jako prvek SOLID186 se dá 
použít k výpočtům plasticity, hyperelasticity… 

 

Obr. 11.2 Prvek SOLID187 

Obr. 11.1 Prvek SOLID186 
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• Prvek CONTA174 (Obr 11.3) – tento prvek se používá ke znázornění kontaktu 
mezi cílovou plochou (target) a plochou, na které je definován tento typ 
elementu. Používá se u ploch 3D těles solid, nebo shell. Je definován osmi 
uzly, z nichž každý má tři stupně volnosti. Jako target prvky jsou použity 
TARGE170. 

 

Obr. 11.3 Prvek CONTA 174 

• Prvek TARGE170 – Je používán k určení cílové (target) plochy u 3d těles pro 
kontaktní prvky CONTA174. Na Obr 11.4 je znázorněno několik možností 
geometrie tohoto prvku. 

 

Obr. 11.4 Geometrie prvku TARGE170 

 

kontaktní 
prvky 

plocha prvků solid/shell 

cílové target prvky 

cílové prvky 
TARGE170 

kontaktní prvek CONTA173 nebo 
CONTA174 definovaný plocha-plocha 

kontaktní prvek 
CONTA175 definovaný 

uzel-plocha 

TARGE170 

3D kontaktní prvek 
CONTA176 definovaný 

čára-čára 
3D kontaktní prvek 

CONTA177 definovaný 
čára-plocha 
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11.2 Tvorba sítě konečných prvků u daného problému 
    Síť na dílčích modelech (fixátor, tibie) byla vytvořena generátorem sítě na úrovni tzv. free 
mesh (jedná se o síť, která je tvořena čtyřstěny a šestistěny. Používá se u složitých 3D 
modelů. S její pomocí lze vyplnit téměř jakýkoli objem). 

    Tibie je tvořena kompaktní kostní tkání, proto pro její diskretizaci byly použity prvky 
SOLID186 a SOLID187. Stejné prvky byly použity u modelu fixátoru. Tvorba sítě byla 
následující: Nejprve se vytvořila objemová síť, dále byla provedena tvorba sítě na plochách a 
potom na čarách. Tím se docílilo lepšího tvaru prvků na modelu (Obr. 11.5). V tabulce 11.1 
jsou uvedeny velikosti prvků použitých při tvorbě sítě. V tabulce 11.2 je popsán počet prvků a 
uzlů. 

 

 

Tab. 11.1 Velikost prvků na jednotlivých tělesech 

těleso velikost objemového 
prvku [mm] 

velikost prvku na 
ploše [mm] 

velikost prvku na 
čáře [mm] 

kortika 3,5 3 3 

vnitřní 
deska 

4 4 4 

vnější 
deska 

4 4 4 

rám 4 4 4 

hřeb 1 1 1 

 

 

Tab. 11.2 Počet prvků a uzlů na modelu 

počet prvků 66422 

počet uzlů 252554 
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Obr. 11.5 Konečnoprvková síť 

11.6 Detail použité sítě na kontaktních 
plochách 
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12  MODEL VAZEB 

    Vazby popisují vztahy mezi okolím a řešenou soustavou. Při řešení daného problému je 
nutné zabránit volnému pohybu prvků soustavy v prostoru jako celku. Z tohoto důvodu bylo 
zabráněno pohybu spodní části tibie a to tak, že do všech uzlů spodní plochy tibie (plocha 1) 
byla aplikována okrajová podmínka ALL DOF, což znamená zamezení všem stupňům 
volnosti (Obr. 12.1), čímž byla jednoznačně určena poloha tibie v prostoru. 

 

Obr. 12.1 Předepsání okrajových podmínek 

 

 

 

 

 

 

 

plocha 1 
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13  MODEL ZATÍŽENÍ 

    V rešeršní studii [8] se uvádí, že tibie je namáhána několika druhy zatížení. Jedná se o tah, 
tlak, ohyb a krut. V této práci bude tibie zatížena silovou dvojicí, jejíž velikost je 10 Nm, což 
vyplývá z uvedené rešeršní studie. Dále je důležité pro správné hojení zlomené kosti, aby byla 
stále tlakově namáhána a zároveň nedocházelo k jejímu přetěžování v místech aplikovaných 
hřebů. Z toho důvodu bude provedena kontrola, zda fixátor toto zatížení dovoluje a 
nezpůsobuje nežádoucí změny na kostní tkáni.  

13.1 Zatížení silovou dvojicí 
    Jak je patrné z Obr 13.1 byla silová dvojice (1) aplikována na zátěžnou desku (2), která má 
tvar shodný s obrysem kortiky a její tloušťka je 1mm. Tato deska je spojena s kortikální částí 
tibie vazbou BONDED, což znamená, že nedochází k žádnému vzájemnému posunutí. 
Zátěžná deska má vysokou tuhost (E = 1000 GPa) a Poissonovo číslo (μ = 0,499), aby 
nedošlo k ovlivnění výsledků. 

 

Obr. 13.1 Aplikovaná silová dvojice 

 

1 

2 
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13.2 Zatížení tlakovou silou 
    Pří určení velikosti silové výslednice působící na tibii vycházíme ze statické rovnováhy. 
Uvažujeme ve statické rovnováze člověka, stojícího na obou dolních končetinách. Člověk je s 
okolím vázán vazbami, proto jsme nejprve provedli jeho uvolnění jako celku (Obr. 13.2).  
Tato výslednice je ovlivněna hmotností člověka, proto byla zvolena osoba o hmotnosti 80 kg 
a výšce 180 cm.  

AF

FG

 

Obr. 13.2 Uvolnění člověka 

FG  -  tíha člověka [N] 

FA -  styková síla od podložky [N] 

Σ FY = 0 

FA - FG  = 0 

FA = FG   

Na základě uvedeného lze uvolnit jednu dolní končetinu, a zjistit tak velikost silového 
působení v tibii (Obr 13.3). 
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Fk – výsledná síla působící na tibii [N] 

Fb – tíhová síla bérce [N] 

Fn – tíhová síla nohy [N] 

Fa – styková síla od podložky [N] 

 

    Výpočet bude uvažován na osobu o výšce 180 cm a 
hmotnosti 80 kg. Do výpočtu je také nutno zahrnout i tíhu dolní 
končetiny resp. tíhu bérce a nohy. Hmotnost bérce a nohy byla 
určena pomocí hodnot pro rozložení hmotností v jednotlivých 
částech těla zpracovaných dle Bernsteina (viz Tab. 13.1). Pro 
bérec a nohu byl určen procentní podíl hmotnosti. Součinem 
získaného procentního podílu a uvažované hmotnosti člověka 
byla vypočtena hmotnost bérce a nohy. 

 

 

 

 

Tab. 13.1 Rozložení hmotnosti v jednotlivých částech těla v procentech % hmotnosti 

Segment 
Podle Podle Bernsteina Podle 

Brauncho - Fischera Muži Ženy Dempstera 

Hlava 7,06 6,72 8,12 6,9 

Trup 42,7 46,3 43,9 46,1 

Stehno 11,58 12,21 12,89 10,7 

Bérec 5,27 4,65 4,34 4,7 

Noha 1,79 1,46 1,29 1,7 

Nadloket 3,36 2,65 2,6 3,3 

Předloktí 2,28 1,82 1,82 2,1 

Ruka 0,84 0,7 0,55 0,8 

 

Obr. 13.3 Silové působení na 
uvolněnou dolní končetinu 

k 
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Segment Podle Bernsteina 

Bérec 4,65 

Noha 1,46 

Tab 13.2 Rozložení hmotnosti v jednotlivých segmentech těla v % celkové hm. 

Bérec: 

4,65% z celkové hmotnost 80kg =3,55 kg 

 

Tíhová síla bérce  Fb = 3,55.9,81 = 34,83 N 

Noha: 

1,46% z celkové hmotnosti 80kg = 1,15 kg 

Tíhová síla nohy Fn = 1,15.9,81 = 11,28 N 

 

 

 

 

 

Tab 13.3 Velikosti známých sil 

    Při určení výsledné síly uvažujeme, že osoba stojí na obou dolních končetinách, z toho 
důvodu bude do výpočtu zahrnuta pouze poloviční styková síla Fa. 

Σ FY = 0 

 

 

Fk = 346,29 N 

 

 

 

Síla [N] 

Fa 784,8 

Fb 34,83 

Fn 11,28 
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14  VLASTNÍ PROCES ŘEŠENÍ 

    Řešení problému bylo provedeno na osobním počítači s procesorem Intel Celeron 3,2GHz, 
systémovou pamětí 2048 MB, ATA diskem 80GB (7200 ot/min) a operačním systémem 
Windows XP Pro. 

14.1 Citlivostní analýza vlivu materiálu tibie 
    Z důvodu vysokého rozsahu 
hodnot modulu pružnosti tibie bylo 
nutné provést citlivostní analýzu 
vlivu jeho změny na výsledná napětí 
a posuvy v tibii. Pro tuto analýzu byl 
vytvořen konečno-prvkový model 
tibie (Obr. 14.1), na jejíž horní část 
byla aplikována silová dvojice o 
velikosti 10 Nm (Obr. 14.2) a na její 
spodní části bylo zamezeno posuvům 
a natočením (Obr. 14.3).  

 

 

 

 

 

Obr. 14.1 Tvar konečnoprvkové sítě vytvoření na tibii 

Obr. 14.2 Silová dvojice aplikovaná na horní část tibie Obr. 14.3 Aplikovaná vazba na spodní část tibie 

aplikovaná 
silová dvojice 

Zamezení 
posuvům a 
natočením 
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    Z grafů 14.1 a 14.2 je patrné, že závislost modulu pružnosti na výsledném maximálním 
napětí a posuvu má téměř lineární průběh. Změna modulu pružnosti z 16 300MPa na 
20 600MPa je o 25% a tato změna vyvolá změnu napětí o 0.14 MPa při hodnotě napětí 42.4 
MPa, tedy o 0,3%. Z tohoto důvodu bude v dalších výpočtech použita střední hodnota modulu 
pružnosti E = 18 450MPa. 

 

 

 

Graf 14.1 Vliv modulu pružnosti na výsledné maximální napětí 

 

 

Graf 14.2 Vliv modulu pružnosti na výsledný posuv v ose x 
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14.2 Citlivostní analýza součinitele tření 
    Jelikož nedojde k oseointegraci hřebů fixátoru a kosti, musela být provedena citlivostní 
analýza vlivu součinitele tření mezi kortikální kostí a hřeby fixátoru. Jednalo se o kontaktní 
úlohu s nastavením kontaktu FRICTIONAL mezi hřeby fixátoru a kost (Obr. 14.4). Analýza 
byla provedena s hodnotami koeficientu tření od 0,1-0,55. 

 

 

 

 

 

Obr. 14.4 Nastavení kontaktu FRICTIONAL mezi hřeby fixátoru a tibií 
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        Z grafu 14.3 je patrné, že závislost posuvu na změně koeficientu tření má téměř lineární 
charakter a se vzrůstajícím koeficientem posuv klesá, což odpovídá skutečnosti. V grafu 14.4 
je vidět, že u hodnoty koeficientu tření 0,37 dochází ke změně hodnot maximálního napětí a 
závislost se mění z klesající na rostoucí. Je patrné, že v tomto bodě dojde k zamezení skluzu 
tibie po hřebu fixátoru a tím je způsoben růst napětí v tibii. V odborné literatuře [15] se 
můžeme dočíst, že hodnotě koeficientu tření 0,37 odpovídá tření mezi ocelí a dřevem.  

    K ověření numericky získaných výsledků by bylo vhodné provést experiment, ale 
z časových důvodů se omezíme pouze na výsledky z numerického řešení, proto bude v dalším 
řešení použita hodnota koeficientu tření 0,37. 

 

Graf 14.3 Vliv koeficientu tření na výsledný posuv v ose z 

 

 

Graf 14.4 Vliv koeficientu tření na výsledné maximální napětí v tibii 

0,496

0,498

0,5

0,502

0,504

0,506

0,508

0,51

0,512

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Po
su

v 
v 

os
e 

z 
[m

m
]

koeficient tření

50

55

60

65

70

75

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

N
ap

ět
í v

 ti
bi

i σ
1

[M
Pa

]

koeficient tření



Diplomová práce                                                                                                          Jiří Pásek 
 

44 

15  PREZENTACE VÝSLEDKŮ 

15.1 Tibie namáhaná silovou dvojicí 
Čas řešení: 25h 
Počet iterací: 29 

15.1.1 Tibie 

 

Obr. 15.1 Hlavní napětí σ1 – mediální strana tibie 

 

Obr. 15.2 Hlavní napětí σ1 – laterální strana tibie 
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Obr. 15.3 Hlavní napětí σ3 – mediální strana tibie 

 

Obr. 15.4 Hlavní napětí σ3 – laterální strana tibie 
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15.1.2 Fixátor 

 

Obr. 15.5 Ekvivalentní napětí HMH – ventrální směr 

 

Obr. 15.6 Ekvivalentní napětí HMH – dorsální směr 
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16  ANALÝZA VÝSLEDKŮ 

16.1 Tibie namáhaná silovou dvojicí 
    U modelu tibie je zamezeno všem posuvům a natočením v transverzální rovině na její 
spodní části. Z obr. 15.1 až 15.4 je patrné, že nejvíce namáhaná místa na tibii jsou v oblasti 
hřebů v důsledku koncentrátorů napětí. Hodnoty hlavního napětí σ1 jsou mezi 43,7 až 
52,1MPa. Hlavní napětí σ3 dosahuje hodnot -99,2 až -111,9MPa. Z výsledků je patrné, že při 
těchto hodnotách napětí by mohlo docházet k nekróze kostní tkáně. Hodnoty mechanických 
veličin, při níž dochází k nekróze, dosud nejsou známé.  

    Na obr. 15.5 a 15.6 je vykresleno redukované napětí HMH ve fixátoru. Hodnoty napětí jsou 
v rozmezí 212,9 až 239,5MPa a jsou v místech kontaktu hřebů fixátoru s tibií. Doposud není 
známo, že by docházelo k mezním stavům u tohoto druhu fixátoru. Jelikož se mez kluzu 
titanové slitiny používané v lékařství pohybuje okolo 900MPa, mohlo by dojít k porušení 
pouze dynamickým zatížením, které může vzniknout např. při pádu pacienta. Toto zatížení je 
až trojnásobně vyšší, než statické, které bylo užito při řešení problému.  
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17  BIOMECHANICKÁ STUDIE PŘI VZNIKU SVALKU 
A JEHO OSIFIKACI 

    Tato studie je zaměřená na určení deformací, přetvoření a napětí v tibii při jejím zatížení 
tlakovou silou. Ve studii bude provedena analýza vlivu dorůstající části tibie na výsledné 
deformace, napětí a přetvoření. Dále je důležité, aby nedošlo k meznímu stavu u fixátoru a 
v kosti nevznikala příliš vysoká napětí a přetvoření, která mohou způsobit nekrózu. 

   Jako model geometrie bude použit model z obr. 9.8, který bude rozšířen o svalek mezi horní 
a spodní částí tibie. U svalku bude měněn modul pružnosti, což bude simulovat dorůstání části 
kosti. Model vazeb je stejný, jako při namáhání soustavy silovou dvojicí, viz obr. 12.1. 
Zatížení ve formě tlakové síly bude aplikováno na plochu horní části tibie (Obr. 17.1) o 
velikosti 346,29N. Obdržené výsledky budou uvedeny v následujících grafech. 

 

  

Aplikovaná 
tlaková síla 

Obr. 17.1 Aplikovaná tlaková síla 

svalek 
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Graf 17.1 Závislost hlavního napětí σ1 v tibii na osifikaci svalku 

    První výpočet byl proveden při absenci svalku, tomu odpovídá hodnota prvního hlavního 
napětí 23MPa, které je v místech kontaktu hřebů fixátoru s tibií (graf 17.1). Při hodnotě 
modulu pružnosti E=50MPa dojde k výraznému poklesu napětí na hodnotu 9MPa v této 
oblasti. Část působícího zatížení přenáší svalek a zbylé zatížení přenáší fixátor. Při dalších 
hodnotách modulu pružnosti svalku již nedochází ke změně napětí. 
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Graf 17.2 Závislost hlavního napětí σ3 v tibii na osifikaci svalku 

    Do hodnoty modulu pružnosti E=50MPa dochází k výraznému poklesu třetího hlavního 
napětí v místech kontaktu hřebů fixátoru s tibií na hodnotu -12MPa (graf 17.2). Hodnoty 
napětí klesne přibližně na hodnotu -8MPa při hodnotě modulu pružnosti E=600MPa. 
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Graf 17.3 Závislost intenzity přetvoření ve svalku na osifikaci svalku 

    Intenzita přetvoření ve svalku dosahuje hodnoty 0,031 při hodnotě modulu pružnosti 
E=50MPa (graf 17.3). Při hodnotě E=100MPa má přetvoření hodnotu 0,013. K dalšímu 
poklesu přetvoření dochází exponenciálně a to až do hodnoty modulu pružnosti 600MPa. 
Další pokles je již téměř lineární z hodnoty přetvoření 0,003 až na hodnotu 0,001. 
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Graf 17.4 Závislost hlavního napětí σ1 ve svalku na osifikaci svalku 

    První hlavní napětí ve svalku dosahuje hodnoty -0,76MPa při hodnotě modulu pružnosti 
E=50MPa. Při E=200MPa dosahuje σ1 hodnoty -0,28MPa. K poklesu napětí dochází téměř 
lineárně. Další pokles napětí je minimální a to z hodnoty -0,28MPa při E=200MPa po              
-0,22MPa při E=2000MPa. 
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Graf 17.5 Závislost redukovaného napětí ve fixátoru na osifikaci svalku 

    Redukované napětí ve fixátoru má nejvyšší hodnotu 193MPa a to při absenci svalku. Při 
E=50MPa ve svalku dojde k náhlému poklesu napětí ve fixátoru až na hodnotu 25MPa. Je 
zřejmé, že část napětí přenáší svalek. Další pokles napětí je až do hodnoty E=600MPa. Od 
této hodnoty modulu pružnosti se již napětí významně nemění a jeho hodnota je přibližně 
5MPa. 
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17.1 Prezentace výsledků biomechanické studie 
Čas řešení: 2h 25min 
Počet iterací: 17 

17.1.1 Tibie bez svalku 

 

Obr. 17.1 Hlavní napětí σ1 – mediální strana tibie 

 

 

Obr. 17.2 Hlavní napětí σ1 – laterální strana tibie 
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Obr. 17.3 Hlavní napětí σ3 – mediální strana tibie 

 

Obr. 17.4 Hlavní napětí σ3 – laterální strana tibie 
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17.1.2 Fixátor (tibie bez svalku) 

 

Obr. 17.5 Ekvivalentní napětí HMH – distální směr 

 

Obr. 17.6 Ekvivalentní napětí HMH – proximální směr 
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17.1.3 Tibie se svalkem – E=50 MPa, μ=0,31 

 

Obr. 17.7 Hlavní napětí σ1 – laterální strana tibie 

 

Obr. 17.8 Hlavní napětí σ3 – laterální strana tibie 
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Obr. 17.9 Intensita přetvoření svalku – mediální strana tibie 

 

Obr. 17.10 Intensita přetvoření svalku – laterální strana tibie 
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Obr. 17.11 Hlavní napětí σ1 ve svalku - distální směr 

 

17.1.4 Fixátor (tibie se svalkem – E=50 MPa, μ=0,31) 

 
Obr. 17.12 Ekvivalentní napětí HMH – distální směr 
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Obr. 17.13 Ekvivalentní napětí HMH – proximální směr 
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17.2 Analýza výsledků biomechanické studie 
    Stejně jako u namáhání silovou dvojicí, je i v tomto případě zamezeno posuvům a 
natočením spodní části tibie. Při výpočtu bylo aplikováno zatížení v podobě tlakové síly na 
horní část tibie. Na obrázcích 17.1 až 17.4 jsou vykreslena hlavní napětí v tibii. U této analýzy 
byla absence svalku, díky tomu jsou hodnoty hlavních napětí v tibii dosti vysoká v místech 
kontaktu tibie s hřeby fixátoru. Hodnoty napětí σ1 dosahují hodnot 19,4 až 22,8MPa. U napětí 
σ3 jsou to hodnoty -72 až -81,3MPa. 

    Na obrázcích 17.5 a 17.6 je vykresleno redukované napětí ve fixátoru o velikosti 172 až 
193,3MPa. V tomto případě nejvyšší napětí je v oblastech kontaktu hřebů s vnitřními 
přítlačnými deskami.  

    Na obrázcích 17.7 a 17.8 je vykresleno napětí v tibii při prvotním vzniku svalku. K určení 
těchto hodnot byly použity materiálové charakteristiky svalku (E=50MPa, μ=0,31). Hlavní 
napětí σ1 dosahuje hodnot 8,2 až 9MPa a σ3 hodnot -13,3 až -15,1MPa. U napětí σ1 se jedná o 
2,5 násobný a u σ3 až skoro 6 ti násobný pokles napětí, než u varianty bez svalku. 

    Na obrázcích 17.9 a 17.10 je vykreslena intenzita přetvoření ve svalku, jejíž velikost je 
0,031. V rešeršní studii [9] se můžeme dočíst, že pro dobré hojení fraktury je optimální, aby 
intenzita přetvoření byla mezi 0,02 až 0,1. Z dosažených výsledků vyplývá, že přetvoření ve 
svalku je optimální pro hojení fraktury. 

    Na obr. 17.11 je vykresleno první hlavní napětí ve svalku, dosahující nejvyšší hodnoty        
-0,62MPa až -0,76MPa.       

    Na obrázcích 17.12 a 17.13 je vykresleno redukované napětí ve fixátoru. Stejně jako 
v předchozím výpočtu se špičky napětí vyskytují v oblastech kontaktu hřebů s vnitřními 
přítlačnými deskami. Velikost těchto špiček se pohybuje od 30,5 do 34,3MPa. I zde je patrný 
přibližně 6 ti násobný pokles redukovaného napětí, než v případě absence svalku.  
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18  ZÁVĚR 

    Cílem řešení bylo stanovit deformačně napěťovou analýzu fixátoru dolní končetiny 
s aplikovaným fixátorem. K této analýze byl vytvořen model geometrie tibie soustavy fixátoru 
a tibie. Jelikož se jedná pouze o orientační model, nebyly některé části fixátoru brány v úvahu 
a jejich funkce byla nahrazena kontakty. Na tomto modelu geometrie byla vytvořena 
konečnoprvková síť a na tibii bylo aplikováno zatížení a vazby, čímž byl vytvořen výpočtový 
model. Vliv vazivového a svalového aparátu nebyl uvažován. 

    Z citlivostních analýz byl prokázán vliv některých vstupních parametrů na výsledné 
hodnoty, a na základě těchto analýz byly určeny hodnoty, které byly použity v dalším 
výpočtu.  

    Byla provedena analýza při zatížení tibie silovou dvojicí, z níž jsme obdrželi hodnoty 
redukovaného napětí ve fixátoru o velikosti 239,5MPa. 

    Dále byla provedena biomechanická studie při vzniku svalku, z které jsme obdrželi hodnoty 
redukovaného napětí ve fixátoru o velikosti 193,3MPa při absenci svalku a 34,3MPa při 
částečně osifikovaném svalku.  

    Tyto hodnoty napětí byly určeny při statickém výpočtu, přičemž v reálném životě může na 
fixátor působit nejen statické, ale také dynamické zatížení, které je až trojnásobně vyšší. 
Z předešlého je patrné, že cíle diplomové práce byly splněny a navíc byla provedena 
biomechanická studie při osifikaci svalku. 
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