
Εμβιομηχανική Μελέτη της Αλληλεπίδρασης Ρευστού –Τοιχώματος                
σε Μεγάλα Αιμοφόρα Αγγεία

Ζησιμόπουλος Σπήλιος Επιβλέπων Καθηγητής: Μαυρίλας Δημοσθένης
Σκοπός της εργασίας

Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής

Εργασίας είναι η εμβιομηχανική μελέτη

των αιμοφόρων αγγείων και η

δημιουργία ενός μοντέλου

Αλληλεπίδρασης Ρευστού - Τοιχώματος

(FSI) πεπερασμένων στοιχείων για την

προσομοίωση burst test σε τεχνητά

αγγεία. Μέσα από αυτό γίνεται

διερεύνηση και πρόβλεψη της

ενδοτικότητάς τους, σε φυσιολογικό

εύρος πιέσεων λειτουργίας.

Ιδιότητες μοντέλου

𝒗𝑓 = 𝒗𝑠 =
𝑑𝒖𝑠
𝑑𝑡

Ισορροπία συνόρου ρευστού-

δομής:

Αγγειακή Ενδοτικότητα

Μεθοδολογία

Ρευστό εισέρχεται στο αγγείο,

προκαλώντας διόγκωση και αύξηση της

εσωτερικής του πίεσης. Η προσομοίωση

πραγματοποιήθηκε σε διαστήματα

πιέσεων από 50 έως 280 mmHg και η

τιμή της αγγειακής ενδοτικότητας

συγκρίθηκε με πειραματικά

αποτελέσματα και βιβλιογραφικά

δεδομένα. Για την μοντελοποίηση του

αγγείου PCL χρησιμοποιήθηκαν δύο

τύποι ισοτροπικού υλικού: α) γραμμικά

ελαστικό και β) υπερελαστικό. Η

μοντελοποίηση έγινε με χρήση του

πακέτου Ansys Student 19.0.

Συμπεράσματα Προτάσεις για επέκταση

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

𝝈𝑓 ∙ 𝒏𝑓= −𝝈𝑠 ∙ 𝒏𝑠

FSI Αποτελέσματα
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Πίεση- Ποσοστιαία μεταβολή διαμέτρου

Γραμμικά Ελαστικό

Πειραματικά Αποτελέσματα

Υπερελαστικό (Ogden 1ης 
Τάξης)

Γραμμικά Ελαστικό (Ανάλυση 
μικρών παραμορφώσεων)

Σε διάστημα πίεσης [p1, p2],

όπου 𝑅𝑝𝒊 η αντίστοιχη αγγειακή

ακτίνα (ISO 7198:2016 ).
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Διάστημα πίεσης (mmHg

Αγγειακή ενδοτικότητα

FSI (Γραμμικά 
Ελαστικό)

Μοντέλο 
τοιχώματος

Πειραματικά 
δεδομένα

Υπερελαστικό

• Για το γραμμικά ελαστικό υλικό το μέγιστο

υπολογισθέν σφάλμα συγκριτικά με τα πειραματικά

αποτελέσματα ήταν 18.2% για πίεση έως 150

mmHg.

• Για το υπερελαστικό υλικό το σφάλμα δεν ξεπέρασε

το 8.7% σε όλο το εύρος πιέσεων.

• Η ενδοτικότητα του τεχνητού αγγείου, σύμφωνα με

τις πειραματικές μετρήσεις μειώνεται με αύξηση της

πίεσης, προσεγγίζοντας την συμπεριφορά βιολογικών

ιστών. Η συμπεριφορά αυτή για να προσεγγιστεί

απαιτεί την χρήση υπερελαστικού μοντέλου.

• Σε αντίστοιχες έρευνες, το σφάλμα του αναλυτικού

μοντέλου είχε μέγιστη τιμή 34%.

• Επομενως, το μοντέλο μας μπορεί να προβλέψει σε

ικανοτποιητικό βαθμό την ενδοτικότητα τεχνητών

αγγείων σε φυσιολογικά διαστήματα πιέσεων.

• Εξέταση της σχέσης μεταξύ

γεωμετρικών παραγόντων

(διάμετρος, πάχος τοιχώματος) και

αγγειακής ενδοτικότητας.

• Χρήση ανισότροπου υλικού

αγγειακού τοιχώματος και

πειραματική προσέγγιση

υπερελαστικών σταθερών του.

• Μοντελοποίηση ινώδους

μορφολογίας του τεχνητού αγγείου.

• Δυναμική προσομοίωση για

υπογισμό ιξώδων ιδιοτήτων.

• Ανάπτυξη μοντέλου λειτουργίας

του αγγείου σε συνθήκης

φυσιολογικής ροής

Γραμμικό υλικό

Μέτρο ελαστικότητας

[MPa]:

0.9543

Λόγος Poisson [-]: 0.49

Υπερελαστικό υλικό (Ogden)

Τάξη N 1

Σταθερά μ1 [MPa]: 0.0264

Σταθερά α1 [-]: 14.841

Παράμετρος d1 [Pa^-1]: 0

Διαστάσεις αγγείου [mm]

Ελεύθερο Μήκος L 33.65

Αρχική Εξωτερική

διάμετρος D

3.76

Αρχικό Πάχος h 0.4

𝑪 =
(𝑹𝒑𝟐 − 𝑹𝒑𝟏)/𝑹𝒑𝟏

𝒑𝟐 − 𝒑𝟏
× 𝟏𝟎𝟒
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Αρτηρία Μοντέλο 
πεπερασμένων

Φλέβα Dacron ePTFE
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Σύγκριση Μοντέλου γραμμικού υλικού - Βιβλιογραφικών 
τιμών


