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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού, σήμερα, πάσχει από παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Η 

αύξηση του μέσου όρου ζωής σε συνδυασμό με την αλλαγή των συνηθειών της 

καθημερινότητας έχουν φέρει σε πρώτο πλάνο τις εκφυλιστικές παθήσεις της σπονδυλικής 

στήλης με κύριο αντιπρόσωπο την οσφυαλγία είτε στην οξεία είτε στην χρόνια μορφή της. Η 

οσφυαλγία αποτελεί ένα βασικό αίτιο αναπηρίας παγκοσμίως και είναι η πρώτη αιτία απώλειας 

ωρών εργασίας. Η δεύτερη σημαντικότερη αιτία που αφορά σε παθήσεις της σπονδυλικής 

στήλης αφορά στα ατυχήματα, κυρίως τροχαία, που έχουν και βαρύτερες συνέπειες για τα 

θύματα.  

Παγκοσμίως, η έρευνα σε αυτό το πεδίο, απορροφά σημαντικό ποσό πόρων με σκοπό την 

κατανόηση της φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας της σπονδυλικής στήλης και τη μελέτη των 

μηχανισμών των διαφόρων κακώσεων με απώτερο σκοπό την επινόηση θεραπευτικών 

παρεμβάσεων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. Επίσης, η ερευνά αφορά και 

στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων και την τροποποίηση 

τους.  

Ενώ στο παρελθόν αυτή η προσπάθεια ήταν έργο αποκλειστικά της ιατρικής κοινότητας, η 

σύγχρονη επιστήμη επιβάλλει και τη συμμετοχή επιστημόνων από άλλα πεδία των θετικών 

επιστημών και των επιστημών των μηχανικών, οι οποίοι με την παρέμβασή τους άλλαξαν τον 

τρόπο της μελέτης του προβλήματος αλλά και τη μελέτη της αποτελεσματικότητας των 

θεραπευτικών παρεμβάσεων. Η επέκταση των μεθόδων της επιστήμης της μηχανικής στην 

ανάλυση της δομής και της κίνησης του ανθρωπίνου σώματος γέννησε τον κλάδο της 

Εμβιομηχανικής (Biomechanics). Η Εμβιομηχανική αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου 

επιστημονικού κλάδου που γεννήθηκε από τον συνδυασμό της Ιατρικής και της Τεχνολογίας, 

αυτόν της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Biomedical Engineering). Η Eμβιομηχανική, για τη μελέτη 

των δόμων του ανθρώπινου σώματος, χρησιμοποιεί μεθόδους και εργαλεία ευρέως γνωστά στη 

Μηχανική. Τέτοια εργαλεία είναι η σχεδίαση (CAD) και η μοντελοποίηση (CAE) με τη βοήθεια 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Συνηθέστερη μέθοδο μοντελοποίησης αποτελεί η μέθοδος των 

πεπερασμένων στοιχείων (FEM). 

Σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας είναι η μελέτη ενός κινηματικού μοντέλου 

οσφυϊκής μοίρας με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων της Μηχανικής. Πιο συγκεκριμένα, 

αξιοποιήθηκαν εμπορικά διαθέσιμα λογισμικά - εργαλεία για την κινητική και την κινηματική 

μελέτη της οσφυϊκής μοίρας καθώς και την περεταίρω μηχανική της ανάλυση με τη βοήθεια της 

μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανολόγων 

Μηχανικών του Ε.Μ.Π κ. Χριστόφορο Προβατίδη για την εμπιστοσύνη, την καθοδήγηση και την 

υποστήριξη που μου έδειξε. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την Δρ. Μηχανικό Κλειώ Βόσου για 

τη συνεργασία κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, για την εμπειρία που μου μετέφερε 

στο θέμα και για τη συνεχή υποστήριξη της. 
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Περίληψη 

Η διενέργεια εμβιομηχανικών μελετών σε μοντέλο με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 

βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Σε αυτή την εξέλιξη κεντρική θέση 

κατέχουν λογισμικά δύο κατηγοριών. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται τα λογισμικά 

εμβιομηχανικής προσομοίωσης του ανθρωπίνου σώματος και στη δεύτερη κατηγορία τα 

λογισμικά ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων. 

Σε αυτή τη Μεταπτυχιακή Εργασία έγινε μία προσπάθεια διερεύνηση της συνεργασίας των δύο 

αυτών κατηγοριών λογισμικού με την κινηματική μελέτη ενός οσφυϊκού σπονδύλου και την 

ανάλυση φορτίσεών του με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Για αυτό το λόγο 

επιλέχτηκαν δύο λογισμικά εμπορικά διαθέσιμα. Το λογισμικό εμβιομηχανικής προσομοίωσης 

Anybody modeling system και το λογισμικό ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων Ansys 

multiphysics.  

Στο Πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του λογισμικού Anybody. Πιο συγκεκριμένα. 

αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα που υλοποιούν ένα μοντέλο του ανθρώπινου σώματος 

(τμήματα, αρθρώσεις, μύες, σύνδεσμοι) καθώς και οι μελέτες που μπορούν να εκτελεστούν 

δηλαδή η κινηματική και η δυναμική. Κύρια θέση κατέχει η αντιστροφή δυναμική μελέτη που 

χαρακτηρίζεται από την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις δυνάμεις και τις ροπές που 

αναπτύσσονται σε ένα σώμα αφού έχει περιγραφεί εκ των προτέρων η κίνησή του. 

Στο Δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή της ανατομίας της σπονδυλικής 

στήλης στην οποία αναφέρονται τα επιμέρους κοινά στοιχεία που έχουν οι σπόνδυλοι καθώς 

κου οι διαφορές στις διαφορετικές μοίρες της σπονδυλικής στήλης. Μετά την ανατομική 

περιγραφή παρατίθεται η εμβιομηχανική θεώρηση της κατασκευής της οσφυϊκής μοίρας της 

σπονδυλικής στήλης, αναλύοντας τα επιμέρους δομικά στοιχεία από μηχανική άποψη και η 

λειτουργικότητά τους. 

Στο Τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η κατασκευή ενός μοντέλου της σπονδυλικής στήλης στο 

λογισμικό Anybody το οποίο υποβάλλεται σε κινήσεις κάμψης, έκτασης, πλάγιας κάμψης και 

στροφής και επιχειρείται ο σχολιασμός των ευρημάτων. 

Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο τα δεδομένα τα οποία παράγει η αντίστροφή μελέτη και 

συγκεκριμένα οι φορτίσεις που δέχεται ο Ο5 σπόνδυλος κατά τις κινήσεις στις οποίες 

υποβάλλεται η οσφυϊκή μοίρα χρησιμοποιούνται ως δεδομένα εισόδου για την ανάλυση του Ο5 

σπόνδυλο με το λογισμικό μηχανικής ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων ANSYS. 

Συνοψίζοντας, η συνεργασία των δύο λογισμικών αποδείχθηκε εφικτή και πρόσφορη. Στην 

παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αναπτύχθηκε η βασική τεχνογνωσία ως προς την χρήση του 

λογισμικού Anybody Modeling System και την συστηματοποίηση της διασύνδεσης του με το 

λογισμικό Ansys με αποτέλεσμά να αποτελεί την βάση για περαιτέρω εργασίες. 
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Summary 

The conduction of biomechanical studies on models with the aid of computers is currently at an 

advanced stage. In this essay, the central position is hold by two software categories. In the first 

category are classified various software of biomechanical simulation of the human body and in 

the second category are classified the software for the finite element analysis. 

In this Master Thesis was made an attempt to explore the cooperation of these two kinds of 

software. For this reason, two commercially available softwares were selected. The 

biomechanical simulation was performed using the Anybody Modeling System software and the 

finite element analysis was performed using the Ansys Multiphysics software. 

In the first chapter the use of the Anybody software was presented. More specifically, those 

elements that implement a model of the human body (segments, joints, muscles, ligaments) as 

well as studies that can be performed i.e. the kinematics and dynamics studies were discussed in 

details. The inverse dynamics study has been characterized as the main feature of the software 

allowing to explore the resulting forces and torques developed in a body during the in advance 

described movement. 

The second chapter includes a detailed description of the anatomy of the spine. After the 

anatomical description the biomechanical approach is presented, analyzing each individual 

component from engineering point of view as well as their functionality. 

The third chapter describes the construction of a model of the spine in the Anybody software 

that is subjected to flexion, extension, lateral bending and rotation along with the results.  

Finally, in the fourth chapter the data that produces the inverse study namely the loads applied 

to the L5 vertebra during each movement performed by the lumbar spine are used as input data 

for the mechanical analysis of L5 vertebra with the finite element analysis software ANSYS. 

As a conclusion, the collaboration of these two software programmes proved to be feasible and 

appropriate. In this master thesis the basic knowledge in the use of software Anybody Modeling 

System has been developed and an interface with the software Ansys has been built thus 

forming the basis for further work. 
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Εισαγωγή: Εμβιομηχανική και μοντελοποίηση 

Μοντελοποίηση είναι η διαδικασία κατασκευής μοντέλων φυσικών δομών και διεργασιών ώστε 

μελετηθούν οι εν λόγω δομές και διεργασίες. Κατά τη μοντελοποίηση, συνήθως, γίνονται 

απλοποιητικές θεωρήσεις, και αυτό την καθιστά απαραίτητη καθώς οι μελέτες επί των 

πραγματικών δομών και διεργασιών είτε εμπεριέχουν μεγάλο κόστος ή κίνδυνο είτε είναι 

αδύνατες. Τα μοντέλα μπορεί να είναι φυσικές ή θεωρητικές κατασκευές. Τα φυσικά μοντέλα 

μπορεί να είναι είτε πραγματικού μεγέθους είτε υπό κλίμακα ανάλογα με την λειτουργία, την 

επιθυμητή παρουσίαση ή τις διαθέσιμες δυνατότητες. Η κατασκευή φυσικών μοντέλων έχει 

μακρά ιστορία στο χώρο της Φυσικής και της Μηχανικής κατά την προσομοίωση πειραμάτων ή 

τη δοκιμή κατασκευών πριν προχωρήσουν σε μαζική παραγωγή. Τα θεωρητικά μοντέλα είναι 

αφηρημένες έννοιες οι οποίες συνδυάζονται με λογικές προτάσεις ώστε να περιγράφουν μια 

δομή ή διεργασία. Συχνά, κατά την ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων χρησιμοποιούνται 

μαθηματικές εκφράσεις δημιουργώντας μια υποκατηγορία των θεωρητικών μοντέλων που είναι 

τα μαθηματικά μοντέλα. 

Τα Μαθηματικά ήταν, είναι και θα είναι ένα εργαλείο θεωρητικής περιγραφής των 

παρατηρήσεων του ανθρώπου για τον φυσικό κόσμο. Καθώς τα μαθηματικά εξελίσσονταν 

άρχισε να γίνεται κοινή πεποίθηση ότι ήταν δυνατή η περιγραφή και η εξαγωγή 

συμπερασμάτων χρησιμοποιώντας μόνο μαθηματικές περιγραφές. Επιπλέον, η πολύ μεγάλη 

ταύτιση των αποτελεσμάτων των πρώτων μαθηματικών περιγραφών με αντίστοιχα πειραματικά 

αποτελέσματα εμπέδωσαν την αντίληψη ότι οι περιγραφές των προβλημάτων και των λύσεων 

με μαθηματικά εργαλεία είναι ένα πολύ κάλο εργαλείο στα χέρια Φυσικών και Μηχανικών. Οι 

περιγραφές των δομών και των διεργασιών με μαθηματικά αποτελούν το μαθηματικό μοντέλο. 

Όσο το μαθηματικό μοντέλο αφορούσε απλές δομές και διεργασίες το πρόβλημα λυνόταν με το 

χέρι. Τα μοντέλα όμως εξελίσσονταν, οι λύσεις δυσκόλευαν και ο χρόνος επεξεργασίας τους 

αυξανόταν. Η λύση ήρθε από τα Μαθηματικά και την Τεχνολογία. Τα Μαθηματικά 

δημιούργησαν καινούργια εργαλεία τις λεγόμενες «αριθμητικές μεθόδους» και η Τεχνολογία 

έδωσε τα μηχανήματα εκείνα που υλοποιούσαν τα μαθηματικά εργαλεία και εκτελούσαν τις 

απαραίτητες πράξεις με ακρίβεια και ταχύτητα. Έτσι, έφτασε η εποχή των μαθηματικών 

μοντέλων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δηλαδή των υπολογιστικών μοντέλων.  

Για τη Μηχανική, σύντομα, τα λογισμικά μοντελοποίησης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

έγιναν κυρίαρχα καταδεικνύοντας την υπεροχή τους. Σήμερα, με τη χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή κανείς μπορεί να μοντελοποιήσει στην ουσία ό,τι επιθυμεί, να το «λειτουργήσει», 

να εξάγει αποτελέσματα και μετά να προχωρήσει στην πραγματική κατασκευή. Στην βάση κάθε 

λογισμικού μοντελοποίησης βρίσκεται η προσομοίωση των φυσικών διεργασιών και δομών 

μέσω μαθηματικών εξισώσεων. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής επιλύει εξισώσεις με τη χρήση 

αλγορίθμων που έχουν προκαθοριστεί και παρουσιάζει τα αποτελέσματα σε μορφή εύκολα 

αντιληπτή.  

Μία μέθοδος επίλυσης διαφορικών εξισώσεων με τις οποίες μοντελοποιούνται, μαθηματικά, 

φυσικά συστήματα είναι η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων. Στη διάρκεια των χρόνων 

έχουν αναπτυχθεί λογισμικά που αξιοποιούν αυτή τη μέθοδο. Ένα τέτοιο λογισμικό έχει δυο 
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συνιστώσες. Η πρώτη συνιστώσα αφορά στις φυσικές δομές, και συγκεκριμένα στην περιγραφή 

τους, όπως ένα στερεό σώμα, και η δεύτερη συνιστώσα αφορά στην περιγραφή της 

αλληλεπίδρασης των φυσικών δομών μεταξύ τους ή με το περιβάλλον τους, δηλαδή στις 

διεργασίες που λαμβάνουν χώρα, όπως η κίνηση του στερεού. Στην αρχή οι δύο παραπάνω 

συνιστώσες υλοποιούνταν από διαφορετικά λογισμικά. Επίσης, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν 

είχαν καλά γραφικά αλλά τα αποτελέσματά τους ήταν ακριβή. Αργότερα η μέθοδος εισαγωγής 

δεδομένων και η προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων έγιναν «πιο φιλικά προς τον χρήστη», 

όπως συνηθίζεται να λέγεται. Αυτό οδήγησε τα λογισμικά να γίνουν πιο σύνθετα και 

ολοκληρωμένα. Σήμερα, υπάρχουν λογισμικά για κάθε είδους κατασκευές, πολιτικού 

μηχανικού, μηχανολόγου μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού κτλ., όπως προσομοίωσης 

κίνησης στερών και ρευστών, ηλεκτρομαγνητικών πεδίων κτλ. Σήμερα, δηλαδή, μιλάμε για την 

προσομοίωση φυσικών συστημάτων.  

Μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε αντίστοιχη ανάπτυξη σε λογισμικά που υλοποιούσαν την 

προσομοίωση συστημάτων που αφορούν το ανθρώπινο σώμα. Παρότι στον τομέα της 

Εμβιομηχανικής οι μελέτες για την κίνηση του ανθρωπίνου σώματος ξεκίνησαν νωρίς η 

κατασκευή αντίστοιχου λογισμικού για την προσομοίωση όλων των διεργασιών που αφορούν 

στην ανθρώπινη κίνηση ήρθε μόλις πρόσφατα. Ενώ είχαν αναπτυχθεί τεχνικές μελέτης της 

ανθρώπινης κίνησης η ενσωμάτωσή τους σε λογισμικό καθυστέρησε λόγω δυσκολιών που 

αφορούσαν την ίδια την φύση του προβλήματος. Η βασική δυσκολία που έπρεπε να 

αντιμετωπιστεί ήταν η διεξαγωγή πειραμάτων ώστε να συλλεχθούν δεδομένα. Επίσης, στο 

ανθρώπινα σώμα οι μεταβλητές είναι πάρα πολλές και η μοναδικότητα του κάθε ατόμου 

αποτελεί μια επιπρόσθετη δυσκολία. 

Όπως σε όλα τα λογισμικά προσομοίωσης, έτσι και σε αυτό η αρχή έγινε από το χώρο της 

έρευνας και την ακαδημαϊκή κοινότητα και στην συνέχεια δημιουργήθηκε το εμπορικό προϊόν. 

Σήμερα, τα δύο πιο διαδεδομένα ερευνητικά προγράμματα πάνω σε λογισμικό μοντελοποίησης 

της ανθρώπινης κίνησης λαμβάνουν χώρα στο πανεπιστήμιο του Stanford στις ΗΠΑ με προϊόν το 

λογισμικό OpenSim και στο πανεπιστήμιο του Aalborg στη Δανία με προϊόν το λογισμικό 

AnyBody Modelling System. 

Στα πλαίσια της παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας έχει χρησιμοποιηθεί το λογισμικό AnyBody 

Modelling System v 5.2 ® σε συνεργασία με το λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων Ansys v. 14 ®. 
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Κεφάλαιο 1ο: Λογισμικό μοντελοποίησης AnyBody Modeling System 

Το λογισμικό AnyBody Modelling System είναι προϊόν της ANYBODY
TM

 TECHNOLOGY A/S, μιας 

εταιρίας – τεχνοβλαστού (spin – off) που προέκυψε από το ερευνητικό έργο του πανεπιστημίου 

Aalborg στη Δανία. Σήμερα, το λογισμικό αυτό βρίσκεται στην έκδοση 5.3 και βελτιώνεται 

συνεχώς με την προσθήκη νέων δυνατοτήτων. Το εν λόγω λογισμικό έχει τη δυνατότητα 

προσομοίωσης της κίνησης οποιουδήποτε σώματος, δηλαδή όχι αποκλειστικά του ανθρωπίνου 

σώματος αλλά και άλλου όντος (π.χ. ζώου). Με τη μοντελοποίηση που πραγματοποιείται 

παρέχονται δυνατότητες για την περιγραφή της κίνησης και την εξαγωγή συμπερασμάτων για 

τα αποτελέσματα της κίνησης αυτής (δυνάμεις, έργο, ενέργεια, κ.τ.λ.). Οι δυνατότητες αυτού 

του λογισμικού μπορούν να αξιοποιηθούν σε τομείς όπως η ιατρική (ορθοπεδική), η κατασκευή 

οχημάτων, η αεροδιαστημική και η άμυνα, η υγεία του χώρου εργασίας κ.ά. Επίσης, μπορούν να 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη καταναλωτικών προϊόντων και στη σχετική έρευνα.  

Το λογισμικό AnyBody Modelling System αξιοποιεί την Anyscript™, μία περιγραφική γλώσσα 

προγραμματισμού που βασίζεται στη C++, τόσο ως προς τη σύνταξη όσο και ως προς τις εντολές 

της. Πιο συγκεκριμένα, το λογισμικό αυτό αποτελείται από μια συλλογή ή βιβλιοθήκη από 

κατηγορίες και αντικείμενα τα οποία προσομοιώνουν τόσο φυσικές δομές όσο και διεργασίες. 

Για την κατασκευή ενός μοντέλου γράφεται κώδικας και δεν υπάρχει γραφική σχεδίαση. Αυτό, 

σύμφωνα με τους προγραμματιστές επιλέχτηκε ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στην 

κατασκευή του μοντέλου. Παρόλο που το AnyBody Modelling System παρέχει πολλές από τις 

δυνατότητες της C++ δεν είναι δυνατή η κατασκευή νέων κατηγοριών παρά μόνο η χρήση των 

ήδη υπαρχουσών. Το ίδιο ισχύει και για τα δεδομένα στα αντικείμενα των κατηγοριών. Οι 

κατηγορίες διαθέτουν κληρονομικότητα και η καθεμία πηγάζει από μία άλλη. Βασικό 

χαρακτηριστικό στο AnyBody Modelling System είναι ότι οι ονομασίες όλων το κατηγοριών 

αρχίζουν με την λέξη Any. 

Το AnyBody Modelling System προσφέρει σημαντικές δυνατότητες αλλά η δημιουργία ενός 

μοντέλου από την αρχή είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που χρειάζεται πολύ χρόνο και ο κάθε 

χρήστης δεν μπορεί να το κάνει από το μηδέν. Δίνεται λοιπόν, στον χρήστη η δυνατότητα να 

βασιστεί σε μοντέλα που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες μέσω μίας βάσης δεδομένων 

(AnyBody Managed Μodel Repository) στην οποία υπάρχουν μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί 

στο παρελθόν και η οποία ανανεώνεται συνεχώς. Τα μοντέλα αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως έχουν ή να τροποποιηθούν ώστε να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της 

κάθε προσομοίωσης. Η βιβλιοθήκη του AnyBody έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διευκολύνει αυτή τη διεργασία.  

Τα μοντέλα είναι κατασκευασμένα σε ξεχωριστά αρχεία με δυνατότητες διεπαφής. Οι εργασίες 

που μπορούν να γίνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον περιλαμβάνουν: 

• Την αλλαγή των τμημάτων του μοντέλου ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της 

μελέτης. 

• Τον συνδυασμό υπαρχόντων τμημάτων σε μεγαλύτερα μοντέλα. 

• Την πρόσθεση τμημάτων μοντέλου που έχουν κατασκευάσει εκ νέου. 
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Οι μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται από το λογισμικό είναι αυτές του SI (meter, 

kilogram, second), ενώ οι γωνίες από προεπιλογή υπολογίζονται σε ακτίνια (rad). Επίσης, κατά 

την κατασκευή των μοντέλων προσφέρεται η δυνατότητα τροποποίησης κλίμακας (scaling) για 

την προσαρμογή του μεγέθους του μοντέλου προσαρμοζόμενο σε μετρήσεις πραγματικών 

μεγεθών.  

1.1 Ανάπτυξη μοντέλου 

Το AnyBody Modelling System είναι ένα λογισμικό που μοιάζει με τα λογισμικά σχεδίασης σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή (Computer Aided Design - CAD). Μπορούν να δημιουργηθούν 

δεδομένα, να χρησιμοποιηθούν έτοιμα δεδομένα ή να ανταλλαχθούν δεδομένα μεταξύ των 

μοντέλων. Τα δεδομένα αυτά, που μπορεί να είναι γεωμετρικές δομές, συσχετισμοί τους, 

εξωτερικές δράσεις και εσωτερικές αντιδράσεις, είναι καταχωρημένα σε αρχεία κειμένου με τη 

χρήση της γλώσσας Anyscript και σχηματίζουν ένα μοντέλο. Οι εντολές για τη διαχείριση των 

δεδομένων εισάγονται μέσω ενσωματωμένου επεξεργαστή κειμένου (Editor).  

Στην AnyScript, η οποία όπως προαναφέρθηκε μοιάζει με τη C++, εκτός από τις δυνατότητες που 

θα αναλυθούν στη συνέχεια και αφορούν στην εισαγωγή των στοιχείων που αποτελούν ένα 

μοντέλο και των αναλύσεων που προσφέρονται, υπάρχουν ενσωματωμένα στοιχεία που 

αφορούν στη σύνθεση και τη δομή του προγράμματος με στόχο τη διευκόλυνση στη συγγραφή, 

την ανάγνωση και τη συντήρηση του μοντέλου. Σε αυτές τις δυνατότητες περιλαμβάνεται η 

δυνατότητα δημιουργίας και χρήση αναφορών (References), η χρήση της εντολής #include και οι 

μαθηματικές εκφράσεις.  

Η χρήση αναφορών επάνω σε ένα αντικείμενο γίνεται με την χρήση του τελεστή αναφοράς & 

όπως στο παράδειγμα: 

AnyFolder &MyFolderCopy = MyFolder; 
Αυτό γίνεται γιατί στις αναφορές δεν γίνεται αντιγραφή των περιεχομένων του φακέλου αλλά η 

πράξη που θα οριστεί στην αναφορά μεταφέρεται στα δεδομένα που αναφέρεται.  

Η χρήση της εντολής #include αφορά στη δομημένη συγκρότηση των διαφόρων μοντέλων όπου 

η τακτική που ακολουθείται είναι να κατασκευάζονται τα κομμάτια του μοντέλου σε ξεχωριστά 

αρχεία με την κατάληξη *.any. Καθώς κατασκευάζεται το μοντέλο, στο σημείο που πρέπει να 

δηλωθούν τα στοιχεία εκείνα που περιλαμβάνονται στο αρχείο με την κατάληξη *.any, 

παρεμβάλλεται το αρχείο με τον τρόπο που φαίνεται πιο κάτω. 

#include "muscles.any" 
Το σύμβολο # δηλώνει μία μακροεντολή και είναι το μόνο που ο τερματισμός της γραμμής δεν 

χρειάζεται άνω-κάτω τελεία.  

Τέλος, οι μαθηματικές εκφράσεις μπορεί να είναι κάθε είδους και έτσι γίνονται μέρος της 

διαδικασίας της προσομοίωσης. Οι μεταβλητές και οι πράξεις μεταξύ τους μπορεί να έχουν 

οποιαδήποτε σειρά στη συγγραφή του κώδικά. Η AnyScript έχει την ικανότητα να χειρίζεται 

αριθμούς, διανύσματα και τανυστές οποιωνδήποτε διαστάσεων. 



5 

 

Σχήμα 1.1 Το κύριο παράθυρο (Workspace) του AnyBody Modelling System 

Στο Σχήμα 1.1 διακρίνεται ο επεξεργαστής κειμένου με την έγχρωμη κωδικοποίηση των σχολίων 

και των εντολών. Η κωδικοποίηση με χρώματα βοηθά στην ανάγνωση των τμημάτων κώδικα. Οι 

προσθήκες του χρήστη σημειώνονται με μπλε χρώμα και έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι 

δεσμευμένες λέξεις και ξεκινούν πάντα με την προθήκη Any. Οι λέξεις με πράσινο χρώμα 

αντιπροσωπεύουν σχόλια και πάντα των σχολίων προηγείται διπλή κάθετος. Τα σχόλια είναι 

απαραίτητα για την επεξήγηση και την κατανόηση του προγράμματος. 

Επιπλέον στον χώρο εργασίας (Workspace), που φαίνεται στα αριστερά των παραθύρων, 

υπάρχουν ενσωματωμένες καρτέλες μέσα από τις οποίες είναι δυνατή η περιήγηση στο 

μοντέλο, η παρουσίαση των αρχείων από τα οποία αυτό αποτελείται, η διερεύνηση των 

διεργασιών που έχουν προκαθοριστεί κ.τ.λ. Οι βασικές καρτέλες είναι αυτές του Model, 

Operations, File. Άλλες καρτέλες περιέχουν τις κατηγορίες και τις συναρτήσεις που είναι 

διαθέσιμες, πάντα στην συγκεκριμένη έκδοση του λογισμικού. 

 

Το εικονίδιο που εμφανίζεται στο διπλανό σχήμα βρίσκεται στο άνω αριστερό άκρο του επεξεργαστή 

κειμένου και είναι το εικονίδιο που δηλώνει ότι το κείμενο που υπάρχει στον επεξεργαστή κειμένου 

πρέπει να φορτωθεί στο λογισμικό ώστε να παραχθεί ένα μοντέλο. 

Κατά την έναρξη της κατασκευής ενός μοντέλου δημιουργείται ένα σώμα του υπό κατασκευή 

μοντέλου το οποίο, ως κώδικας, έχει τη μορφή που φαίνεται στη συνέχεια και παράγεται 

αυτόματα από το λογισμικό. 

Main = { 

AnyFolder MyModel = { 

}; // MyModel 
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AnyBodyStudy MyStudy = { 

}; 
}; // Main 

Στον παραπάνω κώδικα είναι εμφανές ότι υπάρχει ιεραρχική δομή στις αγκύλες. Το κύριο 

ζεύγος αγκυλών ονομάζεται Main. Στο εσωτερικό του εμφανίζονται δύο επιπλέον ζεύγη 

αγκυλών που περιλαμβάνουν το AnyFolder MyModel και το AnyBodyStudy MyStudy. Το 

MyModel αποτελεί αντικείμενο κατηγορίας AnyFolder και το MyStudy αντικείμενο κατηγορίας 

AnyBodyStudy. Αυτά είναι τα δύο βασικότερα στοιχεία κάθε μοντέλου στο AnyBody Modelling 

System. Κάθε ζεύγος αγκύλης τερματίζεται με ελληνικό ερωτηματικό και κάθε παραβίαση των 

κανόνων σύνταξης παράγει ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη. 

Κάθε ζεύγος αγκύλης αντιπροσωπεύει έναν φάκελο (Folder) ο οποίος βρίσκεται στο σκληρό 

δίσκο του υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό. Στον φάκελο MyModel 

τοποθετούνται τα αντικείμενα που αποτελούν το μοντέλο ενώ στο φάκελο MyStudy 

προσδιορίζονται οι μελέτες που θα εκτελεστούν στο υπό κατασκευή μοντέλο. Οι φάκελοι που 

αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να μετονομαστούν με πιο περιγραφικά ονόματα. Αυτό που 

πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι στην Anyscript υπάρχει διάκριση μεταξύ των 

κεφαλαίων και των πεζών γραμμάτων. 

Τέλος, οι ιδιότητες που αφορούν σε κάθε αντικείμενο παρουσιάζονται στο Model tab και 

συγκεκριμένα στην επιλογή Mode Tree View όπου καταγράφονται και όλα τα αντικείμενα. Με 

διπλό κλικ σε οποιοδήποτε αντικείμενο εμφανίζονται όλες οι ιδιότητες που το αφορούν. 

Μια προσομοίωση αποτελείται από το μοντέλο και την ανάλυση. Ένα μοντέλο μπορεί να 

αποτελείται από τμήματα, συνδέσεις, οδηγούς, μύες και τένοντες. Η ανάλυση μπορεί να είναι 

κινηματική ή αντίστροφη δυναμική. Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου και των αναλύσεων 

παρουσιάζονται στη συνέχεια της εργασίας. 

1.1.1 Τμήματα (Segments) 

Το κύριο στοιχείο από το οποίο ξεκινά η κατασκευή ενός μοντέλου είναι τα τμήματα (Segments). 

Τα τμήματα είναι στερεά σώματα στα οποία το λογισμικό βασίζει την ανάλυσή του. Τα στερεά 

σώματα μπορούν να κινούνται στο χώρο καθώς το μοντέλο επιτελεί τις λειτουργίες του. Τα 

τμήματα στο AnyBody δηλώνονται με τη λέξη κλειδί AnySeg και είναι στην ουσία ένα σύνολο 

από ιδιότητες μάζας που δεν έχουν προκαθορισμένο σχήμα. Από προεπιλογή κάθε τμήμα έχει 

ως αφετηρία του το κέντρο μάζας (Center of Mass- CoM), όμως αυτό μπορεί να αλλάξει και το 

κέντρο μάζας μπορεί να μετακινηθεί. Οι ιδιότητες μάζας μπορεί να προσδιοριστούν από την 

ίδια την τιμή της μάζας και από έναν τανυστή αδράνειας. Άλλη μια ιδιότητα που έχουν τα 

τμήματα είναι ότι μπορούν να φέρουν κόμβους (AnyRefNodes). Οι κόμβοι είναι τοποθετημένοι 

στο τμήμα έτσι ώστε να κινούνται μαζί και να δηλώνονται από τις κορυφές των ευθειών που 

εξέχουν από τα τμήματα. Στη πιο απλή τους μορφή τα τμήματα μπορούν να έχουν την μορφή 

ελλειψοειδούς και η βασική δήλωση ενός τμήματος έχει την μορφή που φαίνεται στο παρακάτω 

σχήμα (Σχήμα 1.2): 
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AnySeg Potato = { 

Mass = 1; 

Jii = {0.01, 0.001, 0.01}; 

AnyDrawSeg drw = {}; 

}; 

Σχήμα 1.2 Μορφή απλοποιημένων τμημάτων και κώδικας που αντιστοιχεί σε αυτά 

Οι ιδιότητες της εμφάνισης του τμήματος καθορίζονται με χρήση της κατηγορίας AnyDrawSeg. 

Καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται τίποτα ενός των αγκύλων τότε το σχήμα παρουσιάζεται με τις 

προεπιλογές, όμως το AnyDrawSeg έχει αρκετές επιλογές για τον έλεγχο της εμφάνισης. 

Στην αρχική του μορφή το κάθε τμήμα θεωρείται απαραμόρφωτο σώμα (rigid body). Ένα τμήμα 

μπορεί να κινηθεί ελεύθερα στο χώρο, δηλαδή μπορεί να εκτελέσει έξι διαφορετικές κινήσεις, 

που καλούνται βαθμοί ελευθερίας, και προσδιορίζονται ως τρεις ευθύγραμμες κινήσεις στους 

τρεις άξονες ενός συστήματος συντεταγμένων και τρεις περιστροφικές κινήσεις μια γύρω από 

κάθε άξονα του συστήματος συντεταγμένων. Εάν εισαχθούν στο μοντέλο n τμήματα, το 

σύστημα έχει 6n βαθμούς ελευθερίας, εκτός εάν κάποια από αυτά έχουν κινηματικούς 

περιορισμούς.  

Σε ένα μοντέλο ανθρωπίνου σώματος τα τμήματα αντιπροσωπεύουν τα οστά του σώματος αλλά 

μπορεί, επίσης, να αντιπροσωπεύουν και τμήμα μηχανήματος. Στην πιο απλή τους δομή τα 

τμήματα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σύστημα αναφοράς που μπορεί να κινείται στο χώρο και 

να αλλάζει τον προσανατολισμό του. Το σύστημα αναφοράς έχει την αρχή των αξόνων στο 

κέντρο μάζας του τμήματος και οι τρεις άξονες του συμπίπτουν με τους κύριους άξονες 

αδράνειας του υποτιθέμενου τμήματος. 

// The actual body model goes in this folder 
AnyFolder ArmModel = { 
// Global Reference Frame 
AnyFixedRefFrame GlobalRef = { 
// Todo: Add points for grounding  
// of the model here 
}; // Global reference frame 
// Segments 
AnyFolder Segs = { 
}; // Segs folder 
}; // ArmModel 
Στο παραπάνω κείμενο με κόκκινα γράμματα φαίνεται ο ορισμός ενός φακέλου ενός τμήματος, 

το οποίο είναι ένα αντικείμενο της κατηγορίας AnyFolder που ονομάζεται Segs. Με τη βοήθεια 

της καρτέλας Class Tree ή της καρτέλας Class List μπορεί να εισαχθεί ένα έτοιμο πρωτότυπο για 
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ένα τμήμα (Class List → AnySeg δεξί κλικ → Insert Class Template) και ο κώδικας τροποποιείται 

όπως φαίνεται παρακάτω. 

// Segments 
AnyFolder Segs = { 
AnySeg <ObjectName> =  
{ 
//r0 = {0, 0, 0}; 
//rDot0 = {0, 0, 0}; 
//Axes0 = {{1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {0, 0, 1}}; 
//omega0 = {0, 0, 0}; 
Mass = 0; 
Jii = {0, 0, 0}; 
//Jij = {0, 0, 0}; 
//sCoM = {0, 0, 0}; 
}; 
}; // Segs folder 
Στο αντικείμενο AnySeg θα πρέπει κανείς να ορίσει όλες τις μεταβλητές που προβλέπονται από 

τις προδιαγραφές του μοντέλου που πρόκειται να κατασκευαστεί, όπως η μάζα, η ροπή 

αδράνειας καθώς και η θέση στο χώρο σε σχέση με ένα αρχικό σύστημα αναφοράς. Κατά την 

κατασκευή ενός μοντέλου, η διαδικασία αυτή πρέπει να επαναληφθεί για όλα τα τμήματα που 

τελικά θα το απαρτίζουν. 

Τμήματα με σχήμα πραγματικών οστών 

Έως τώρα διερευνήθηκε η δυνατότητα του AnyBody να δημιουργεί μοντέλα αποτελούμενα από 

ένα τμήμα (segment) που στην ουσία είναι ένα σύστημα αναφοράς με μία μάζα που 

προσαρτάται σε αυτό και ένας πίνακας που αποθηκεύει τις τιμές των ροπών αδράνειας για τους 

κύριους άξονες του στο χώρο. Αν ένα τέτοιο αντικείμενο απεικονιζόμενο στο χώρο έχει το σχήμα 

ενός ελλειψοειδούς μια τέτοια αντιμετώπιση είναι ικανοποιητική και περιγράφει τη μηχανική 

του συστήματος με μεγάλη σαφήνεια. Επειδή όμως τα οστά έχουν πολύ πιο πολύπλοκη 

γεωμετρία, το AnyBody δίνει τη δυνατότητα για την προσθήκη τμημάτων πραγματικής 

γεωμετρίας οστού. 

Η χρήση τμημάτων πραγματικής γεωμετρίας παρέχει άμεση εποπτεία των σημείων πρόσφυσης 

των μυών και τα οστά με πραγματική γεωμετρική απεικόνιση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

περαιτέρω μελέτη. Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1.3) παρουσιάζεται το ίδιο μοντέλο 

κατασκευασμένο με τμήματα απλοποιημένης γεωμετρικής αναπαράστασης και με τμήματα 

πραγματικής γεωμετρίας οστών. Είναι εμφανής η διαφορά στην γεωμετρική απεικόνιση του 

μοντέλου και γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο με τα τμήματα πραγματικής γεωμετρίας 

προσφέρει καλύτερη αντίληψη των προθέσεων του κατασκευαστή του εν λόγω μοντέλου και 

του σκοπού για τον οποίο κατασκευάστηκε. 
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(α) (β) 

Σχήμα 1.3 Αναπαράσταση τμημάτων (α) απλοποιημένης και (β) ακριβούς γεωμετρίας 

Η προσθήκη τμημάτων ακριβούς γεωμετρικής απεικόνισης βασίζεται στη χρήση αρχείων 

τριδιάστατης γεωμετρικής απεικόνισης του οστού τύπου STL. Τα αρχεία αυτά είναι συνήθη και 

περιγράφουν επιφάνειες στο χώρο με την βοήθεια τριγώνων των οποίων οι συντεταγμένες των 

κορυφών καθορίζονται με βάση ένα αρχικό σύστημα συντεταγμένων. Γενικά, τα αρχεία STL 

είναι δύο μορφών ASCII και binary. Το συγκεκριμένο λογισμικό αξιοποιεί τα STL τύπου ASCII. Η 

εισαγωγή ενός αρχείου STL γίνεται με ένα κώδικα αντίστοιχο με αυτόν που ακολουθεί. Ο 

κώδικας αυτός παράγει το αντικείμενο DrwSTL από το αρχείο “dumbbell.stl” και το εμφανίζει 

στο μοντέλο να προσαρτάτε σε ένα άλλο τμήμα με το όνομα ForeArm (Σχήμα 1.4). 

AnyDrawSeg DrwSeg = {}; 
AnyDrawSTL DrwSTL = { 
FileName = "dumbbell.stl"; 
}; 
}; // ForeArm 

  

(α) (β) 

Σχήμα 1.4 Μεταβολή θέσης αντικειμένου από το (α) στο (β) με χρήση κώδικα 
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Με την κατάλληλη επεξεργασία των ιδιοτήτων (π.χ. χρώμα, σχήμα, ορατότητα) του αντικειμένου 

DrwSTL μπορεί να μεταβληθεί η εμφάνιση και η θέση του αντικειμένου στο μοντέλο (Σχήμα 

1.4). Από την έκδοση 5.2 του λογισμικού διατίθεται από την εταιρία ένα πρόσθετο εργαλείο 

λογισμικού με την ονομασία Solidworks2AnyBody το οποίο είναι χρήσιμο για την απευθείας 

εισαγωγή των αντικειμένων από το SolidWorks στο Anybody. 

1.1.2  Συνδέσεις ή Σύνδεσμοι (Joints) 

Οι συνδέσεις ή σύνδεσμοι (joints) είναι δομές που συνδέουν τα τμήματα σε πιο πολύπλοκες 

μονάδες. Συχνά, γίνονται αντιληπτές ως «παροχείς ελευθερίας» αντίληψη που είναι σωστή αν 

ένα τμήμα θεωρηθεί στερεό σώμα. Ωστόσο στη δυναμική είναι συχνά πρακτικό οι συνδέσεις να 

λαμβάνονται ως δομές περιορισμού της κίνησης. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν συνδέονται δύο 

τμήματα μεταξύ τους τότε αυτά τα τμήματα χάνουν κάποιους από τους βαθμούς ελευθερίας 

τους, δηλαδή αποκτούν περιορισμούς σε σχέση με τις σχετικές κινήσεις που μπορούν να 

κάνουν. Πιο συγκεκριμένα, εάν δύο τμήματα συνδεθούν σε δύο άκρα με τη χρήση ενός 

σφαιρικού συνδέσμου τότε ο περιορισμός που εισάγεται είναι ότι τα δύο άκρα - κόμβοι που 

συμμετέχουν στη σύνδεση πρέπει να έχουν τις ίδιες συντεταγμένες ανά πάσα στιγμή. Με άλλα 

λόγια μία σφαιρική σύνδεση αφαιρεί τρεις βαθμούς ελευθερίας (προσθέτει τρεις εξισώσεις 

περιορισμού στο σύστημα). Τελικά, ένας συνήθης τρόπος για να περιορίσει κανείς τους 

βαθμούς ελευθερίας ενός τμήματος, δηλαδή να προσθέσει εξισώσεις περιορισμών στο 

σύστημα, είναι να προσθέσει συνδέσεις μεταξύ των τμημάτων.  

Το AnyBody προσφέρει διαφορετικές κατηγορίες για την κατασκευή διαφορετικών τύπων 

αρθρώσεων, οι οποίες διακρίνονται μεταξύ τους ανάλογα με από τους βαθμούς ελευθερίας που 

αφαιρούν από τα τμήματα που αυτά συνδέουν. Οι κατηγορίες αυτές παρουσιάζονται στο Σχήμα 

1.5 σε μορφή δέντρου.  

 

 

Σχήμα 1.5 Σύνδεσμοι και οι κατηγορίες τους 

1.1.3 Οδηγοί (Drivers) 

Αν κατασκευαστεί ένα μοντέλο που αποτελείται από λίγα τμήματα προκύπτει το ερώτημα του 

πώς κινείται. Στον πραγματικό κόσμο οι ζωντανοί οργανισμοί κινούνται με τη δύναμη των μυών. 

Η κίνηση αυτή επιτελείται από την αλλαγή της σχετικής θέσης των αρθρώσεων και των 
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τμημάτων. Κατά την κατασκευή των μοντέλων η ακριβής δράση των μυών, ώστε να επιτελεστεί 

μία συγκεκριμένη κίνηση, είναι άγνωστη. Το παρόν λογισμικό εισάγει την κίνηση σε μία 

άρθρωση μέσω νοητών κατασκευών που ονομάζονται οδηγοί (drivers), οι οποίοι αποτελούν 

χρονικές συναρτήσεις της θέσης μιας άρθρωσης ή της απόστασης μεταξύ δύο σημείων ή 

κάποιας άλλης κινηματικής παραμέτρου και προσομοιώνουν κινητήρες που έχουν ταχύτητα 

περιστροφής και ροπή.  

Οι οδηγεί έχουν υλοποιηθεί και αυτοί με κατηγορίες και προσφέρονται παράμετροι για την 

εξειδίκευση του καθενός. Οι βασικές παράμετροι τους είναι η αρχική τους θέση DriverPos , η 

γωνιακή τους ταχύτητα DriverVel και η γωνιακή τους επιτάχυνση DriverAcc. Ακολουθεί ένα 

παράδειγμα υλοποίησης οδηγού. 

}; // Jnts folder 
AnyFolder Drivers = { 
//--------------------------------- 
AnyKinEqSimpleDriver ShoulderMotion = { 
AnyRevoluteJoint &Jnt = ..Jnts.Shoulder; 
DriverPos = {-100*pi/180}; 
DriverVel = {30*pi/180}; 
}; // Shoulder driver 
 
//--------------------------------- 
AnyKinEqSimpleDriver ElbowMotion = { 
AnyRevoluteJoint &Jnt = ..Jnts.Elbow; 
DriverPos = {90*pi/180}; 
DriverVel = {45*pi/180}; 
}; // Elbow driver 
}; // Driver folder 
Στη συνέχεια ακολουθεί ένα παράδειγμα όπου ο οδηγός παρέχει μόνο κίνηση και όχι ροπή. Ο 

τρόπος για να γίνει αυτό είναι να τεθεί η ιδιότητα του οδηγού που ονομάζεται Reaction.Type 

στο μηδέν. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα οδηγού που παρέχει μόνο κίνηση και 

όχι ροπή. Αυτό εξασφαλίζεται από τη δήλωση Reaction.Type = {Off}. 

AnyKinEqSimpleDriver ShoulderMotion = { 
AnyRevoluteJoint &Jnt = ..Jnts.Shoulder; 
DriverPos = {-100*pi/180}; 
DriverVel = {30*pi/180}; 
Reaction.Type = {Off}; 
}; // Shoulder driver 
 

Ένας άλλος τρόπος να εισαχθεί κίνηση σε ένα μοντέλο είναι η περιγραφή των συντεταγμένων x 

και y ενός υπό εξέταση κόμβου. 

1.1.4  Μύες 

Ένα μοντέλο στο AnyBody μπορεί να κινηθεί και χωρίς την ύπαρξη μυών, μόνο με τη χρήση 

οδηγών, αλλά σε αυτή την περίπτωση δε λαμβάνονται υπόψη οι δυνάμεις που αναπτύσσονται. 

Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να ενσωματωθούν στο μοντέλο οι μύες που λαμβάνουν μέρος 

στην κίνηση. Οι σκελετικοί μύες είναι πολύπλοκοι μηχανικοί ενεργοποιητές οι οποίοι παράγουν 

κίνηση ασκώντας έλξη στα οστά σε πολύ πολύπλοκους συνδυασμούς που ρυθμίζονται από το 

νευρικό σύστημα. Η συμπεριφορά των μυών βασίζεται στις συνθήκες εργασίας, στην σύνθεση 

του ιστού, στην παροχή οξυγόνου και σε άλλες παραμέτρους. Οι επιστήμονες ακόμη αναζητούν 
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τον ακριβή τρόπο λειτουργίας τους και τις παραμέτρους που την επηρεάζουν. Ένα από τα κύρια 

στοιχεία του AnyBody είναι ότι διαθέτει την ικανότητα να προβλέψει ρεαλιστικά σχήματα 

ενεργοποίησης μυών βασιζόμενο στην κίνηση που εκτελείται και τις εξωτερικές δυνάμεις που 

ασκούνται. 

Το πρότυπο ενός μυός είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς του κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες. Σ’ αυτό το πεδίο επικρατούν δύο σχολές. Στη πρώτη γίνεται προσπάθεια 

προσομοίωσης σε μακροσκοπικό επίπεδο με την συμμετοχή συσπαστικών στοιχείων σε 

συνδυασμό με ελαστικά στοιχεία. Δεν γίνεται προσπάθεια για την κατευθείαν προσομοίωση 

των μικροσκοπικών μηχανισμών πίσω από την μυϊκή σύσπαση, παρά ταύτα, το πρότυπο αυτό 

αναπαράγει με μεγάλη ακρίβεια πολλές ιδιότητες ενός μυός και τα περισσότερα πρότυπα μυών 

μπορούν να προσομοιωθούν με τη λογική αυτής της σχολής. Η δεύτερη σχολή κάνει απευθείας 

προσομοίωση των μικροσκοπικών δομών και φαινομένων γεγονός που απαιτεί την επίλυση 

διαφορικών εξισώσεων και άρα είναι πιο απαιτητική σε υπολογιστική ισχύ. Το AnyBody 

διαθέτει τρεις κατηγορίες για την προσομοίωση των μυών οι οποίες διαφέρουν σε 

πολυπλοκότητα και σε ακρίβεια άλλα και τα τρία πρότυπα βασίζονται στην πρώτη σχολή, τις 

AnyMuscleModel, AnyMuscleModel2ELin και AnyMuscleModel3E. Η πρώτη κατηγορία είναι η 

πιο απλή και θεωρεί την μυϊκή ισχύ ανεξάρτητη του μήκους και σταθερή. Γεγονός είναι ότι οι 

μύες δεν συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο άλλα είναι μια καλή προσέγγιση για μικρές 

μετατοπίσεις. Η δεύτερη κατηγορία θεωρεί τη μυϊκή ισχύ ως συνάρτηση του τρέχοντος μήκους 

και της ταχύτητας σύσπασης. Θεωρεί, επίσης, την μυοτενόντια μονάδα αποτελούμενη από δύο 

στοιχεία, ένα συσπαστικό (μυς) και ένα ελαστικό στοιχείο (τένοντας) εν σειρά τοποθετημένα. Ο 

συλλογισμός πίσω από αυτό είναι ότι ο μυς διαθέτει ενσωματωμένη μία παθητική 

ελαστικότητα. Εάν ο μυς διαταθεί αρκετά αναπτύσσει ελαστική δύναμη η οποία μειώνει την 

απαίτηση για ενεργητική μυϊκή δύναμη. Τέλος, η τρίτη κατηγορία θεωρεί το μοντέλο ενός μυός 

βασιζόμενη πλήρως στα στοιχεία που προσφέρει η πρώτη σχολή όσον αφορά στις ιδιότητες και 

τις παραδοχές. 

Γενικά, κατά την υλοποίηση προτύπων των μυών στο AnyBody ο σχεδιασμός αποτελείται από 

δύο ξεχωριστά υπολογιστικά πρότυπα: (α) το κινηματικό μοντέλο, το οποίο προσδιορίζει την 

διαδρομή (path) από την έκφυση έως την πρόσφυση σε συνάρτηση με τη στάση του σώματος 

και περιλαμβάνει την εύρεση του κατάλληλου μήκους και της ταχύτητας συσπάσεως και το (β) 

μοντέλο ισχύος που προσδιορίζει την ισχύ του μυός και πιθανώς την παθητική ελαστική του 

δύναμη συνάρτηση της κινηματικής του κατάστασης. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα απλό μοντέλο μυός και η υλοποίηση του ξεκινώντας από τη 

δημιουργία ενός φακέλου με το όνομα Muscles, η οποία φαίνεται στη συνέχεια. 

AnyFolder Muscles = { 
// Simple muscle model with constant strength = 300 Newton 
AnyMuscleModel MusMdl = { 
F0 = 300; 
}; 
}; // Muscles folder 
Σε αυτόν τον φάκελο μπορούν να προστεθούν μύες λαμβάνοντας υπ' όψιν το γεγονός ότι οι 

μύες μπορούν να ασκήσουν μόνο έλξη οπότε για να κινηθεί μία άρθρωση στην αντίθετη πλευρά 

πρέπει να προστεθούν και οι μύες της αντίθετης πλευράς. 
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1.1.5 Τένοντες 

Οι τένοντες είναι παθητικές κατασκευές που συνδέουν αρθρωμένα οστά και κρατούν τις 

συνδέσεις – αρθρώσεις μαζί. Μηχανικά είναι περίπου σαν τους μύες χωρίς όμως τα ενεργητικά - 

συσπαστικά στοιχεία. Οι τένοντες ασκούν δυνάμεις μόνο όταν υποβάλλονται σε φόρτιση με 

σχετική μετατόπιση των οστών που συνδέουν μοντέλο των τενόντων. Το φαινόμενο αυτό είναι 

γενικά ελαστικό μη-γραμμικό. 

1.1.6  Δυνάμεις 

Σε ένα μοντέλο μπορεί να ενσωματωθεί και η δράση εξωτερικών δυνάμεων. Οι δυνάμεις αυτές 

μπορούν να δηλωθούν ως ανύσματα με αρχή ένα συγκεκριμένο σημείο ενός τμήματος. Το 

σημείο αυτό πρέπει να δηλωθεί ως κόμβος και σ’ αυτόν τον κόμβο εφαρμόζεται η δύναμη με 

την μορφή ενός τριδιάστατου ανύσματος. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα επιλογής της διεύθυνσης 

της δύναμης στο χώρο. Οι εφαρμοζόμενες δυνάμεις μπορούν να μεταβάλλουν την τιμή, τη 

διεύθυνση και τη φορά τους συναρτήσει του χρόνου. Η δήλωση ενός κόμβου έχει ως εξής: 

AnyRefNode PalmNode = { 
sRel = {0.27,0,0};  
}; 
Το επόμενο βήμα είναι η προσθήκη μίας δύναμη στον κόμβο αυτό, που πραγματοποιείται με τη 

χρήση της κατηγορίας AnyForce3D και τις γραμμές κώδικά που ακολουθούν: 

AnyFolder Loads = { 
//--------------------------------- 
AnyForce3D Dumbbell = { 
AnyRefNode &PalmNode = ..Segs.ForeArm.PalmNode; 
F = {0,-100,0}; // Force in Newton 
}; 
}; // Loads folder 
Αυτό υλοποιεί ο παραπάνω κώδικας είναι η δήλωση μίας δύναμης με το όνομα Dumbbell με 

τιμή 100 Ν η οποία έχει διεύθυνση τον άξονα y και φορά προς τα κάτω, όπως δηλαδή η 

δύναμης της βαρύτητας. 

Ένα πιο πολύπλοκο παράδειγμα ορισμού δύναμης φαίνεται παρακάτω. Για να προστεθεί μια 

εξωτερική δύναμη σε κάποιο κόμβο πρέπει να συμπληρωθούν αρκετά στοιχεία στον κώδικα 

που έχουν να κάνουν με τη δύναμη (μέτρο, διεύθυνση, φορά) αλλά και την εμφάνιση του 

διανύσματος που θα υποδηλώνει την ύπαρξή της, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.6 που ακολουθεί. 
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AnyFolder Loads = { 

AnyForce3D PalmLoad = { 

F = {0, -50, 0}; 

//Flocal = {0, -50, 0}; 

AnyRefFrame &PointOfAttack = 
Main.ArmModel.Segs.ForeArm.PalmNode; 

AnyDrawVector drF = { 

Vec = .Fout/200; // Scale the length 
down 

Line = { 

Style = Line3DStyleFull; 

Thickness = 0.01; 

RGB = {1, 0, 0}; 

End = { 

Style = Line3DCapStyleArrow; // This 
specifies the end to be an arrowhead 

RGB = {1, 0, 0}; 

Thickness = 0.02; // The head begins 
with twice the thickness of the 
shaft 

Length = 0.05; 

}; 

}; 

 

// attach the arrow to the hand 

AnyRefFrame &Palm = 
Main.ArmModel.Segs.ForeArm.PalmNode; 

}; 

}; 

Σχήμα 1.6 Άσκηση εξωτερικής δύναμης 

Η εφαρμογή μιας εξωτερικής δύναμης σε ένα σημείο μέσω ενός αντικειμένου κατηγορίας 

AnyForce3D επηρεάζει όλα τα τμήματα που αποτελούν το υπό εξέταση μοντέλο. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη ροπών στις αρθρώσεις. Έτσι, αυτή η κατηγορία δεν είναι κατάλληλη 

για την εφαρμογή δυνάμεων που προσφέρουν ροπές σε αρθρώσεις επιλεκτικά, χωρίς να 

επηρεάζουν το σύνολο. Για αυτό το λόγο έχει κατασκευαστεί η κατηγορία AnyForce με τη χρήση 

της οποία προσδιορίζονται δυνάμεις που παραγάγουν ροπές μόνο στις υπό εξέταση συνδέσεις.  

AnyForce ElbowMoment = { 
F = {-50}; 
AnyKinMeasure &Elbow = Main.ArmModel.Jnts.Elbow; 
}; 
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η μοντελοποίηση μιας δύναμης σε μία άρθρωση αγκώνα είναι 

πάρα πολύ απλή. Οι παραπάνω γραμμές κώδικα προσθέτουν μια δύναμη 50 N στην έκταση του 

αγκώνα δεδομένου ότι στον οδηγό υπάρχει μία γωνία που αφορά στην κάμψη έχει θετικό 

πρόσημο. 
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1.1.7  Συστήματα αναφοράς 

Όταν κατασκευαστεί ένας μηχανισμός από τμήματα συνδεόμενα μεταξύ τους η κίνηση είναι 

περιορισμένη μεταξύ των τμημάτων, όμως το σύστημα είναι ελεύθερο και στην ουσία πλέει στο 

χώρο, οπότε υπάρχει ανάγκη να συνδεθεί κάπου ώστε να είναι σταθερό. Για αυτόν τον λόγο το 

λογισμικό παρέχει ένα γενικό σύστημα αναφοράς, το οποίο φαίνεται στην αρχή του κάθε 

μοντέλου και δηλώνεται με τις γραμμές κώδικα που ακολουθούν. 

AnyFixedRefFrame GlobalRef = { 
// Todo: Add points for grounding  
// of the model here 
}; // Global reference frame 
Το σύστημα αναφοράς είναι τριδιάστατο και επάνω του μπορεί να καθοριστεί η θέση των 

επιμέρους τμημάτων του υπό κατασκευή μοντέλου, ορίζοντας σημεία στα οποία προσδένονται 

οι μύες και οι σύνδεσμοι. Ακολουθεί ένα παράδειγμα, όπου οι γραμμές του κώδικά με τα 

κόκκινα γράμματα είναι οι ορισμοί σημείων στο γενικό σύστημα αναφοράς. 

AnyFixedRefFrame GlobalRef = { 
AnyDrawRefFrame DrwGlobalRef = {}; 
AnyRefNode Shoulder = {  
sRel = {0,0,0};  
}; 
AnyRefNode DeltodeusA = {  
sRel = {0.05,0,0};  
}; 
AnyRefNode DeltodeusB = {  
sRel = {-0.05,0,0};  
}; 
AnyRefNode BicepsLong = {  
sRel = {0.1,0,0};  
}; 
AnyRefNode TricepsLong = {  
sRel = {-0.1,0,0};  
}; 
}; // Global reference frame 
Για να συνδεθεί ένα τμήμα σε συγκεκριμένο σημείο του μοντέλου χρησιμοποιείται σύνδεση της 

μορφής joint. Σαν παράδειγμα χρησιμοποιείται η σύνδεση του ώμου (Shoulder). Ο ώμος 

αποτελεί μια πολύπλοκη άρθρωση η οποία προσομοιώνει μία σύνδεση περιστροφικού τύπου 

(revolute joint). Στη σύνδεση αυτή ορίζεται ο άξονα περιστροφής και οι κόμβοι που την 

αποτελούν. Οι κόμβοι αυτοί είναι η επαφή της σύνδεσής με τα υπόλοιπα τμήματα. 

Το AnyBody υλοποιεί μία σύνδεση μέσω δύο σημείων στο χώρο και καθορίζει τις επιτρεπόμενες 

σχετικές κινήσεις τους στο τριδιάστατο σύστημα αναφοράς. Τα δύο αυτά σημεία αποτελούν με 

τη σειρά τους συστήματα αναφοράς με τον δικό τους προσανατολισμό στο χώρο ο οποίος 

μπορεί να αλλάξει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και βαθμό με αποτέλεσμα μια σύνδεση να 

λαμβάνει την επιθυμητή θέση στο χώρο ανάλογα με τις ανάγκες του μοντέλου. Ακολουθεί ένα 

παράδειγμα: 

}; // LowerArm 
}; // Segs folder 
AnyFolder Jnts = { 
//--------------------------------- 
AnyRevoluteJoint Shoulder = { 
Axis = z; 
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AnyRefNode &GroundNode = ..GlobalRef.Shoulder; 
AnyRefNode &UpperArmNode = ..Segs.UpperArm.ShoulderNode; 
}; // Shoulder joint 
}; // Jnts folder 
Στον παραπάνω κώδικα παρατηρείται ότι εκτός από το ότι ορίζεται η σύνδεση Shoulder γίνεται 

αναφορά και σε δύο κόμβους. Ο ένας κόμβος (AnyRefNode &GroundNode = 

..GlobalRef.Shoulder;) καθορίζει το πρώτο σημείο και ο δεύτερος κόμβος (AnyRefNode 

&UpperArmNode = ..Segs.UpperArm.ShoulderNode;) καθορίζει το δεύτερο σημείο της 

σύνδεσης. 

1.2 Διεξαγωγή μελέτης 

Σκοπός όλων των παραπάνω στοιχείων είναι ο συνδυασμός τους, έτσι ώστε να κατασκευαστεί 

μια μελέτη (Study). Μία μελέτη αποτελείται από η δημιουργία ενός μοντέλου, τον ορισμό των 

διεργασιών που είναι συνδεδεμένες με αυτό και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές. 

Οι διεργασίες είναι ακολουθίες υπολογιστικών βημάτων που το μοντέλο καλείται να επιτελέσει 

σύμφωνα με τους ορισμούς που έχουν δοθεί και ενώ οι διεργασίες εκτελούνται παράγονται 

αποτελέσματα τα οποία αποθηκεύονται.  

Οι διαφορετικές μελέτες δηλώνονται ως ξεχωριστές κατηγορίες στην Anyscript και αυτό γίνεται 

καθώς μπορούν να υλοποιούνται περισσότερες από μία μελέτες σε κάθε μοντέλο. Η 

λειτουργικότητα της επιλογής αυτής είναι ότι καθώς οι μελέτες δηλώνονται ως αντικείμενα, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα μοντέλα με παρόμοια λειτουργικότητα και μετά να 

συγκριθούν τα αποτελέσματά τους. Όλες οι μελέτες προέρχονται από τη βασική κατηγορία η 

οποία ονομάζεται AnyStudy. Εντός αυτής της κατηγορίας προσδιορίζεται μια άλλη βασική 

κατηγορία, που έχει να κάνει με τις μελέτες, η AnyOperation. 

Βασικά, μία μελέτη είναι ένας φάκελος που περιλαμβάνεται σε ένα ζεύγος αγκυλών όπου 

προστίθενται ορισμοί. Ο φάκελος αυτός προστίθεται αυτόματα όταν δημιουργείται ένα νέο 

μοντέλο στο λογισμικό, όπως φαίνεται παρακάτω. Όπως κάθε αντικείμενο που ορίζεται στο 

AnyBody, έτσι και κάθε μελέτη έχει συγκεκριμένες ιδιότητες που μπορούν να οριστούν και 

κάποιες ιδιότητες που δεν μπορούν να μεταβληθούν. Οι ιδιότητες αυτές εμφανίζονται με τη 

μορφή μεταβλητών.  

// The study: Operations to be performed on the model 
AnyBodyStudy MyStudy = { 
AnyFolder &Model = .MyModel; 
Gravity = {0.0, -9.81, 0.0}; 
}; 
Στο εν λόγω παράδειγμα, στην τελευταία γραμμή εμφανίζεται η λέξη Gravity η οποία αποτελεί 

μεταβλητή του αντικειμένου .MyModel και η τιμή του ταυτίζεται με το διάνυσμα {0.0, -9.81, 0} 

και αποτελεί τη δύναμη της βαρύτητας στην οποία υποβάλλεται το μοντέλο. 

Η οικογένεια των μελετών που πηγάζουν από την βασική κατηγορία μοιάζει με το δέντρο που 

φαίνεται παρακάτω. 

• AnyStudy (Base class for all studies) 

o AnyTimeStudy (Base class for time variation studies 

� AnyMechStudyBase 
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� AnyKinStudy 

• AnyMechStudy 

• AnyBodyStudy 

• AnyBodyCalibrationStudy 

• AnyMechStudy1  

• AnyBodyStudy1 

o AnyDesStudy (design variable studies) 

Το εγχειρίδιο που συνοδεύει το AnyBody εστιάζει, κυρίως, σε μελέτες μεταβλητού χρόνου και 

σε μελέτες που άπτονται της ανάλυσης των μηχανικών συστημάτων. Οι μηχανικές μελέτες είναι 

αρκετά όμοιες μεταξύ τους με τη διαφορά ότι περιλαμβάνουν διαφορετικό σύνολο διαθέσιμων 

μελετών. Η βασική κατηγορία είναι κενή. Η κατηγορία με το όνομα AnyKinStudy παρέχει τη 

δυνατότητα εκτέλεσης κινηματικής ανάλυσης ενώ η κατηγορία AnyMechStudy προσθέτει την 

δυναμική (κινητική) ανάλυση που είναι και η λειτουργία πυρήνα του AnyBody Modelling 

System. Η κατηγορία AnyBodyCalibrationStudy επιτελεί βοηθητική λειτουργία. Ένας άλλος 

μεγάλος κλάδος μελετών που παρέχει το AnyBody είναι ο κλάδος της μελέτης σχεδίασης ενός 

μοντέλου που πραγματεύεται τις αλλαγές στις παραμέτρους σχεδίασης ενός μοντέλου και τη 

βελτιστοποίησή του.  

Βασικές ιδιότητες κάθε μελέτης κατηγορίας AnyTimeStudy είναι οι tStart, tEnd και nStep. Η 

πρώτη ιδιότητα αφορά στον χρόνο που αρχίζει η μελέτη η δεύτερη στον χρόνο που τελειώνει 

και η τρίτη αφορά στον αριθμό των βημάτων που θα διαιρεθεί η μελέτη. 

Ανεξαρτήτως από τα στοιχεία που περικλείονται στο φάκελο της μελέτης, όταν ορίζεται μία 

μελέτη της κατηγορίας AnyBodyStudy το αποτέλεσμα είναι τρεις πρότυπες μελέτες που 

εμφανίζονται στο δέντρο μελετών. Η κάθε μία αντιπροσωπεύει κάτι που μπορεί να συμβεί με τα 

στοιχεία του μοντέλου το οποίο αφορά η μελέτη. Πιο συγκεκριμένα, τα τρία αυτά στοιχεία είναι 

τα InitialConditions, Kinematics και Inverse Dynamics. Η διεργασία InitialConditions διαβάζει τις 

τιμές των οδηγών που έχουν συμπεριληφθεί στη μελέτη και τοποθετεί το μοντέλο στην αρχική 

του θέση σύμφωνα με την κατάσταση των οδηγών την χρονική στιγμή tStart. Αυτή είναι μια 

διαδικασία μερικών βημάτων. Με αυτή τη διεργασία το μοντέλο αρχικοποιείται και ακολουθεί η 

κινηματική ανάλυση σε μερικά βήματα. Η διεργασία Kinematics πραγματοποιεί την κινηματική 

ανάλυση η οποία αποτελεί προσομοίωση της κίνησης χωρίς τον υπολογισμό οποιασδήποτε 

δύναμης. Μια κινηματική ανάλυση είναι εφικτή μόλις προσδιοριστεί η μοναδιαία κίνηση στο 

μοντέλο και δεν απαιτεί την ύπαρξη μυών στο σύστημα. Τέλος, η διεργασία InverseDynamics 

αποτελεί την προσομοίωση των δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά τη δεδομένη κίνηση ή 

στάση. Η διεργασία InverseDynamics χρησιμοποιεί την Kinematics ως υπορουτίνα οπότε 

απαιτείται μία σαφώς προσδιορισμένη κίνηση ή στάση του μοντέλου. Κατά την εκτέλεση 

καθεμίας από αυτές τις διεργασίες τοποθετούνται τα αντίστοιχα αποτελέσματα στον φάκελο 

Output στο δέντρο μελετών. 
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1.2.1 Αρχικές συνθήκες (InitialConditions) 

Κατά την δημιουργία ενός μοντέλου στο λογισμικό AnyBody όλα τα τμήματά του βρίσκονται στο 

χώρο σε θέσεις που προσδιορίζονται από τις παραμέτρους r0 και Axes0 που ορίζονται σε κάθε 

δήλωση τμήματος. Αυτές οι θέσεις καλούνται θέσεις χρόνου φόρτισης (load time positions). 

Στο Σχήμα 1.7 (α) που ακολουθεί, παρουσιάζεται μια αποτυχημένη προσπάθεια τοποθέτησης 

δύο τμημάτων στο χώρο. Όπως φαίνεται, τα δύο τμήματα δεν έχουν τοποθετηθεί στη σωστή 

θέση και σωστή γωνία μεταξύ τους με αποτέλεσμα οι δύο κόμβοι να μην συμπίπτουν. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 1.7 Τοποθέτησης δύο διαδοχικών τμημάτων στο χώρο (α) λανθασμένη και (β) ορθή 

Μετά από την εκτέλεση της διεργασίας InitialConditions πρέπει να διερευνηθεί η μορφή του 

συγκεκριμένου μοντέλου. Αυτό εμφανίζεται στο Σχήμα 1.7 (β) όπου τη θέση των κόμβων είναι 

σωστή. Όταν εκτελείται η διεργασία InititalConditions για πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια ώστε 

να τοποθετηθούν όλα τα τμήματα στη σωστή τους θέση. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό γιατί στα 

πρώτα στάδια της κατασκευής ενός μοντέλου μπορεί να μην έχουν προσδιοριστεί σωστά οι 

θέσεις των τμημάτων και κόμβων και οι οδηγοί που σχετίζονται με τις συνδέσεις.  

1.2.2 Κινηματική ανάλυση (Kinematic Analysis) 

Η διεργασία Kinematics, που οδηγεί στην εκτέλεση κινηματικής ανάλυσης μπορεί να περιγραφεί 

σύντομα ως η διεργασία που υποχρεώνει το μοντέλο να εκτελέσει οποιαδήποτε κίνηση έχει 

περιγραφεί με τη χρήση των οδηγών που έχουν προσδιοριστεί στο μοντέλο. Στόχος της 

κινηματικής ανάλυσης είναι να προσδιορίσει τις θέσεις όλων των τμημάτων καθ’ όλη την 

διάρκεια του χρόνου, και αυτό απαιτεί τόσα «κομμάτια» πληροφορίας για την θέση των 

τμημάτων όσοι και οι συνολικού βαθμοί ελευθερίας του συστήματος. Άρα στη γενικότερή της 

μορφή η κινηματική ανάλυση αποτελεί τη λύση 6n εξισώσεων με 6n αγνώστους. Περιορισμοί 

(constraints) παρέχονται και από τους οδηγούς. Όταν το AnyBody Modelling System εκτελεί 

κινηματική ανάλυση οι τιμές από τους οδηγούς λαμβάνονται για κάθε ένα από το βήματα που 

έχουν προσδιοριστεί στον ορισμό τους και στην μεταβλητή nStep. 

Από τη στιγμή που σε ένα μοντέλο έχουν καθοριστεί τα τμήματά του, έχει δημιουργηθεί το 

σύστημα αναφοράς, έχουν καθοριστεί οι συνδέσεις και έχει εισαχθεί η κίνηση τότε το μοντέλο 

μπορεί να κινηθεί, συνεπώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρώτη ανάλυση. Η ανάλυση αυτή 
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ονομάζεται κινηματική ανάλυση γιατί τα αποτελέσματά της είναι θέσεις, ταχύτητες, και 

επιταχύνσεις. 

Για να εκτελέσει το λογισμικό μία κινηματική ανάλυση το μοντέλο πρέπει να είναι κινηματικά 

προσδιορισμένο, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σωστές σχέσεις μεταξύ των συνδέσεων και των 

οδηγών που προσαρτώνται στις συνδέσεις. Αυτό συμβαίνει όταν το μοντέλο έχει ρυθμιστεί έτσι 

ώστε να έχει 6n εξισώσεις και αυτές να μπορούν να επιλυθούν. Συνήθως το μοντέλο είναι 

κινηματικά προσδιορισμένο όταν υπάρχουν 6n περιορισμοί. Ένα μοντέλο μπορεί να καταστεί μη 

κινηματικά προσδιορισμένο όταν οι περιορισμοί που εισάγονται αφορούν τον ίδιο βαθμό 

ελευθερίας, με αποτέλεσμα αυτός ο περιορισμός να καταστεί πλεονάζον (redundant). Εάν ο 

αριθμός των περιορισμών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των εξισώσεων αλλά είναι 

ανεξάρτητος τότε το σύστημα καθίσταται υπερορισμένο (overdetermineted) ενώ εάν είναι 

μικρότερος τότε είναι απροσδιόριστο (kinematically indeterminate). Οι δύο αυτές περιπτώσεις 

μπορεί να εμποδίσουν την ολοκλήρωση της κινηματικής ανάλυσης. 

Η κινηματική ανάλυση εκτός από μεμονωμένη διαδικασία, αποτελεί και το πρώτο βήμα για την 

διαδικασίας της αντίστροφής δυναμικής ανάλυσης (Inversion Dynamics). 

1.2.3 Αντίστροφη δυναμική ανάλυση (Inverse dynamics) 

Η αντίστροφη δυναμική ανάλυση αποτελεί την καρδιά του Anybody Modelling System. Μια 

ανάλυση τέτοιας μορφής είναι παρόμοια με την κινηματική ανάλυση με τη διαφορά ότι σε αυτή 

την περίπτωση λαμβάνονται υπόψη και οι δυνάμεις που προκαλούν την κίνηση. Η αντίστροφη 

δυναμική ανάλυση ασχολείται κυρίως με δύο θέματα: 

• Τη στατική απροσδιοριστία του μυοσκελετικού συστήματος και 

• Τα στοιχεία μονοκατευθυντικών δυνάμεων 

Το να υπολογιστούν οι δυνάμεις σε ένα μηχανικό σύστημα αποτελεί δύσκολη διαδικασία. 

Θεωρητικά, ο υπολογισμός τους αφορά στην κατασκευή ενός συστήματος εξισώσεων 

ισορροπίας και την εν συνεχεία επίλυσή του. Όμως στην ανάλυση των μηχανικών συστημάτων, 

και ιδιαίτερα στα εμβιομηχανικά συστήματα, υπάρχουν περιπλοκές. Το σύστημα μπορεί εύκολα 

να καταστεί στατικά απροσδιόριστο, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αρκετές εξισώσεις 

ισορροπίας προς επίλυση στο σύστημα. Επίσης, η ύπαρξη στο σύστημα μυών, περιορίζει το 

σύνολο των πιθανών λύσεων, διότι οι μύες μπορούν να ασκήσουν μόνο ελκτική δύναμη. Για 

τους παραπάνω λόγους το AnyBodyStudy αξιοποιεί αλγόριθμους που θεωρούν ότι το μηχανικό 

σύστημα είναι ένα μυοσκελετικό σύστημα. 

Τα στοιχεία μονοκατευθυντικών δυνάμεων αποτελούν τους μύες που θέτουν σε κίνηση το 

σκελετικό σύστημα. Η ισορροπία στο ανθρώπινο σώμα είναι αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης 

διαδικασίας που εμπλέκει αισθητήρες και επεξεργαστικά και εντολοδόχα κέντρα του 

εγκεφάλου. Οι διαδικασίες αυτές είναι αρκετά πολύπλοκες και όχι πλήρως διερευνημένες και 

κατανοητές από τη φυσιολογία, με αποτέλεσμα να αξιοποιούνται άλλες μέθοδοι για την 

επίλυση των προβλημάτων στην μυϊκή ενεργοποίηση για την εκτέλεση μίας κίνησης ή τη 

διατήρηση μιας θέσης στο χώρο. 

Η μυϊκή ενεργοποίηση (muscle recruitment) στην αντίστροφη δυναμική ανάλυση είναι η 

διαδικασία του προσδιορισμού ενός συνόλου μυών που αντισταθμίζει ένα συγκεκριμένο φορτίο 
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σε ένα σημείο. Κατά την κατασκευή ενός συστήματος εξισώσεων για την ισορροπία προκύπτει 

ένα σύστημα γραμμικών εξισώσεων της μορφής Cf=r, όπου το f αναπαριστά το διάνυσμα των 

μυϊκών δυνάμεων και των δυνάμεων των συνδέσεων (joint forces), το r αναπαριστά το 

διάνυσμα των φορτίων και των δυνάμεων αδράνειας ενώ το C είναι ο πίνακας των συντελεστών 

των εξισώσεων.  

Όμως οι μύες είναι στοιχεία που ασκούν δυνάμεις μόνο προς μια κατεύθυνση, δηλαδή μπορούν 

να ασκήσουν μόνο ελκτικές δυνάμεις οπότε το κομμάτι εκείνο του r που αφορά στις μυϊκές 

δυνάμεις είναι περιορισμένο σε πρόσημο, και μόνο λύσεις με θετικό πρόσημο μη-μηδενικές 

έχουν φυσική ερμηνεία. Επίσης, παρατηρείται η ύπαρξη πλεοναζόντων μυών (muscle 

redundancy), δηλαδή το γεγονός ότι τα μυϊκά συστήματα διαθέτουν περισσότερους μύες από 

τους αυστηρά απαραίτητους για την εξισορρόπηση των εξωτερικών δυνάμεων. Τελικά, οι 

εξισώσεις ισορροπίας έχουν περισσότερους αγνώστους από τις εξισώσεις με αποτέλεσμα να 

έχουν άπειρες λύσεις.  

Στον οργανισμό, σε επιδέξιες κινήσεις, οι μύες τείνουν να ενεργοποιούνται συστηματικά, οπότε 

υπάρχει κάποιο κριτήριο πίσω από τις αποφάσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. 

Μαθηματικά, αυτό διατυπώνεται με την επιλογή από άπειρες δυνατότητες και με τη χρήση μιας 

διαδικασίας βελτιστοποίησης με την ακόλουθη μορφή: 

Ζητείται να ελαχιστοποιηθεί η G(f (M)) συνάρτηση του Cf=r με f(M)(i)≥0 για i=1…..n(M). 

Αναλυτικότερα, οι εξισώσεις ισορροπίας είναι οι περιορισμοί (constraints) σε αυτό το 

πρόβλημα. Οποιαδήποτε λύση προκύψει θα πρέπει να εξισορροπεί το εξωτερικό φορτίο. Η 

απαίτηση για δυνάμεις με θετικό πρόσημο είναι ένας επιπλέον περιορισμός που εισάγεται στο 

πρόβλημα. Μόνο λύσεις που συμφωνούν με τις δύο αυτές απαιτήσεις γίνονται αποδεκτές, και 

από αυτές τις λύσεις θα επιλεγούν αυτές που ελαχιστοποιούν την συνάρτηση G. Αυτό φαίνεται 

λογικό γιατί η επιστράτευση των μυών είναι πιθανότατα αποτέλεσμα μίας εξελικτικής 

βιολογικής διαδικασίας όπου το μυϊκό έργο είναι δαπανηρό για τους οργανισμούς και πρέπει να 

ελαχιστοποιηθεί σε ένα περιβάλλον όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι. Αν δυο μύες πρέπει να 

μοιραστούν το φορτίο για την κίνηση μίας άρθρωσης τότε μπορούν να επιμεριστούν το φορτίο 

ή να εκτελέσει το έργο ένας από τους δύο μύες. Αν ένας μυς δεν συνεισφέρει στην ανάπτυξη της 

απαιτούμενης δύναμης τότε θα επιβαρυνθεί αποκλειστικά ο ένας, οπότε απαιτείται ένα 

κριτήριο που να λαμβάνει τους δύο μύες υπόψη. Σε αυτή την περίπτωση η συνάρτηση G(f (M)) 

μπορεί να γραφτεί ως G=f1/N1 + f2/N2 όπου Nn είναι συντελεστές αναλογίας οι οποίοι 

αφορούν στο ποσοστό της δύναμης που συνεισφέρει ο κάθε μυς ανάλογα με το μέγεθός και τον 

ρόλο του. Ένας τέτοιος γραμμικός συνδυασμός μυών (MR_Linear) δηλώνεται στο AnyBody με τις 

παρακάτω γραμμές κώδικα που φαίνονται στο Σχήμα 1.8. 
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AnyBodyStudy MyStudy = { 

AnyFolder &Model = .MyModel; 

Gravity = {0.0, -9.81, 0.0}; 

nStep = 1000; // Lots of time steps to 
make it run slowly enough 

InverseDynamics.Criterion = { 

Type = MR_Linear; 

}; 

}; 
 

Σχήμα 1.8 Γραμμικός συνδυασμός μυών 

Οι γραμμές κώδικα με κόκκινα γράμματα δηλώνουν ότι η συνέργεια των μυών πρέπει να 

υπολογιστεί ως γραμμικός συνδυασμός. Όμως, κατά την εκτέλεση αυτής της ανάλυσης το 

λογισμικό αναθέτει όλη την εργασία στον ισχυρότερο μυ με αποτέλεσμα ο άλλος να μην 

παράγει έργο. 

Γενικά, αυτή η μέθοδος επιλέγει τον ελάχιστο αριθμό μυών για την εξισορρόπηση του 

συστήματος και η επιλογή των μυών γίνεται με κριτήριο τον μοχλοβραχίονα ο οποίος μπορεί να 

αναπτύξει τη μεγαλύτερη ισχύ. Η μέθοδος αυτή παρότι φαίνεται λογική δεν συνάδει με τα 

πειραματικά δεδομένα. Αν μετρηθεί η μυϊκή δραστηριότητα με ηλεκτρομυογράφημα φαίνεται 

ότι στην παραγωγή έργου συμβάλουν όλοι οι μύες που απαρτίζουν μια άρθρωση. Συνεπώς, η 

ανάλυση αυτή προσφέρεται στο AnyBody για λόγους πληρότητας και προσφέρει επιπλέον τη 

δυνατότητα να ταυτοποιηθούν οι ισχυρότεροι μύες σε ένα σύστημα που βρίσκεται σε 

συγκεκριμένη θέση και έχει συγκεκριμένο φορτίο.  

Από ό,τι φαίνεται η γραμμική επιστράτευση μυών δεν αποτελεί ικανοποιητικό κριτήριο για τον 

υπολογισμό της μυϊκής συνέργειας. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα της επιλογής ενός συνδυασμού 

όρων δευτέρου βαθμού (quadratic muscle recruitment) με την μορφή G= Σ(fi/Ni)2. Με αυτό τον 

τρόπο, σε σύγκριση με τον γραμμικό συνδυασμό, υπάρχει πιο ομαλή κατανομή του έργου σε 

όλους τους μύες. Αυτός ο συνδυασμός όρων χρησιμοποιείται συχνά στη βιβλιογραφία και 

υποστηρίζεται από πολλούς επιστήμονες. Ο συνδυασμός των μυών συχνά συμφωνεί με τα 

πειραματικά δεδομένα και σε μερικές περιπτώσεις οι δυνάμεις στους συνδέσμους (joint forces) 

έχει αποδειχτεί ότι συμφωνούν με τα πειραματικά δεδομένα. 

Από φυσικής πλευράς η μέθοδος σχετίζεται ικανοποιητικά με γνωστές έννοιες όπως η RMS (root 

mean square) μιας σειράς αριθμών και έννοιες του πεδίου ελαστικότητας. Στη συνέχεια, ο 

συλλογισμός μπορεί να επεκταθεί από άθροισμα όρων δευτέρου βαθμού σε πολυώνυμα 

μεγαλύτερου βαθμού. Έτσι, γίνεται η διαπίστωση ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο βαθμός του 
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πολυώνυμου τόσο η συνέργεια αυξάνεται. Η μέγιστη συνέργεια των μυών θα ήταν η περίπτωση 

εκείνη όπου όλοι οι μύες θα συνεισφέρουν με τέτοιο τρόπο ώστε το σχετικό έργο στον καθένα 

να είναι το ελάχιστο. Μαθηματικά η τάξη του πολυώνυμου θα έπρεπε να τείνει στο άπειρο, 

πράγμα υπολογιστικά ανέφικτο. Έτσι, το AnyBody προσφέρει έναν αλγόριθμο ακριβώς για 

αυτόν το λόγο, ο οποίος καλείται MinMaxStrict. 

Αυτό από άποψη φυσιολογίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κριτήριο ελάχιστης κόπωσης και 

σημαίνει ότι το σώμα θα αυξήσει την αντοχή του. Αυτό το κριτήριο μπορεί να αποφασίσει την 

επιβίωση του πιο προσαρμοσμένου σε ένα περιβάλλον όπου οι οργανισμοί ανταγωνίζονται για 

τους περιορισμένους πόρους. 

Κλείνοντας την αναφορά στην αντίστροφη δυναμική ανάλυση θα αναφερθεί και η επιλογή της 

βαθμονόμησης των μυών, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή επιλογή του μήκους της 

μυοτενόντιας μονάδας. 

1.3 Αποτελέσματα αναλύσεων 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του λογισμικού δίνονται με τη μορφή κινηματικών και 

δυναμικών μεγεθών. 

1.3.1 Κινηματικά μεγέθη 

Κινηματικά μεγέθη (Kinematic Measures) αποτελούν η γωνία μίας άρθρωσης ή η απόσταση 

μεταξύ δύο σημείων ή η θέση του κέντρου βάρους του μοντέλου ή ενός τμήματός του. Εάν 

προσδιοριστεί ένα κινηματικό μέγεθος στο σύστημα μπορεί να παρακολουθηθεί η μεταβολή 

του και κυρίως μπορεί να ελεγχθεί. Αυτό γίνεται μέσω των οδηγών. Ένας οδηγός μπορεί να 

συζευχθεί με ένα κινηματικό μέγεθος και έτσι να ελέγχεται η κίνηση του μηχανισμού. Οι 

αρθρώσεις μπορούν να εκληφθούν ως κινηματικά μεγέθη στα οποία έχουν συζευχθεί οδηγοί 

πχ. μια σφαιρική άρθρωση είναι μια απόσταση μεταξύ δύο σημείων σε δύο διαφορετικά 

τμήματα που οδηγούνται σε απόσταση μηδέν μεταξύ τους. 

Όλα τα μεγέθη που υπολογίζονται κατά την κινηματική ανάλυση μπορούν να απεικονιστούν σε 

ένα ξεχωριστό παράθυρο κατά την προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων, το ChartFX2D, στο 

οποίο μπορούν να κατασκευαστούν γραφικές παραστάσεις για κάθε παράμετρο κάθε τμήματος 

ή κόμβου. 
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Σχήμα 1.9 Παράθυρο ChartFX2D 

Στο παράθυρο ChartFX (Σχήμα 1.9) στο αριστερό μέρος της κεντρικής οθόνης του λογισμικού 

απεικονίζεται ο φάκελος με τις μελέτες σε μορφή δέντρου. Μια περιήγηση στους φακέλους 

αποκαλύπτει τη δομή τους, οπότε φαίνεται ότι για κάθε τμήμα (Segment) υπάρχουν 

αποθηκευμένα όλα τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν την κίνηση του κάθε τμήματος μετά 

την εκτέλεση της κινηματικής ανάλυσης. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν τις ονομασίες r για τη 

θέση, rDot για την ταχύτητα και rDDot για την επιτάχυνση. Η ονομασία των μεγεθών έχει 

σχετιστεί με το γεγονός ότι η ταχύτητα είναι η πρώτη παράγωγος της θέσης ως προς τον χρόνο 

και η επιτάχυνση η πρώτη παράγωγος της ταχύτητας ως προς τον χρόνο δηλαδή η δεύτερη 

παράγωγος της θέσης ως προς τον χρόνο. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο υπολογισμός της θέσης είναι ο πιο δύσκολος καθώς οι εξισώσεις 

είναι μη-γραμμικές. Δεδομένης της θέσης ο υπολογισμός της ταχύτητας και της επιτάχυνσης 

γίνεται με τη χρήση γραμμικών εξισώσεων. Επίσης, λόγω της γενικευμένης προσέγγισης, το 

λογισμικό μπορεί να χειριστεί κλειστούς βρόχους κίνησης και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην 

εμβιομηχανική όπου τέτοιοι βρόχοι συναντώνται συχνά. 

1.3.2 Δυναμικά μεγέθη 

Όσον αφορά στα δυναμικά μεγέθη, τα βασικότερα είναι οι δυνάμεις. Οι δυνάμεις είτε 

προκύπτουν από την ανάλυση (εσωτερικές δυνάμεις) είτε καθορίζονται από τον χρήστη ως 

φορτία στο μοντέλο (εξωτερικές δυνάμεις). Οι εξωτερικές δυνάμεις καθορίζονται με 

τριδιάστατα διανύσματα τα οποία έχουν ως αφετηρία ένα επιλεγμένο σημείο, το σημείο 

εφαρμογής. Συνδεδεμένη με τις δυνάμεις στην εμβιομηχανική είναι και η έννοια της ροπής μιας 

άρθρωσης (joint moment). Με τις δυνάμεις κατηγορίας AnyForce μπορούν να προσδιορίσουν 

πεδία βαρύτητας εάν αυτές συζευχθούν με κινηματικά μεγέθη AnyCoM. Επίσης, εφαρμογή 

βρίσκουν στον εκ των προτέρων προσδιορισμό της ισχύος ενός μυός. 
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1.4 Σύνδεση με άλλα λογισμικά 

Τα αποτελέσματά μιας ανάλυσης στο AnyBody μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Κατά 

την εξέλιξή του το AnyBody έχει εξοπλιστεί με διεργασίες οι οποίες έχουν ως σκοπό την 

διασύνδεση του AnyBody Modelling System με άλλα λογισμικά μηχανικής ανάλυσης. Τα 

λογισμικά αυτά είτε παράγουν δεδομένα για το AnyBody είτε αξιοποιούν τα αποτελέσματά του. 

Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1.10) φαίνεται αυτή τη δυνατότητα του AnyBody. 

 

Σχήμα 1.10 Δυνατότητα διασυνδέσεων του Anybody Modeling System 

1.4.1 Λογισμικά σχεδιασμού 

Όπως προαναφέρθηκε, το AnyBody παρέχει τη δυνατότητα ακριβούς γεωμετρικής 

αναπαράστασης των διαφόρων τμημάτων που αποτελούν ένα μοντέλο. Η εισαγωγή της 

γεωμετρίας μπορεί να γίνει με τη χρήση αρχείων μορφής STL μορφής ASCII. Τα αρχεία STL 

παράγονται από παράγονται είτε από λογισμικά σχεδιασμού (CAD – Computer Aided Design) 

είτε από λογισμικά χειρισμού και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων που έχουν ληφθεί μέσω 

υπολογιστικής αξονικής τομογραφίας (CT scan) ή μαγνητικού συντονισμού (MRI scan).  

Από την έκδοση 5.3 το AnyBody Modelling System προσφέρει ένα εργαλείο διασύνδεσης του 

AnyBody με το λογισμικό σχεδιασμού SolidWorks. Το εργαλείο αυτό ονομάζεται 

SolidWorks2AnyBody™ και στην ουσία είναι ένα add-in για το SolidWorks που επιτρέπει την 

εξαγωγή μοντέλων που έχουν κατασκευαστεί στο SolidWorks κατευθείαν στο AnyBody. Ο 

συνδυασμός του SolidWorks και του AnyBody μετατρέπεται σε ένα ισχυρό εργαλείο στην 

περίπτωση που χρειάζεται να κατασκευαστεί και να αναλυθεί ένα μηχάνημα σε στενή σχέση με 

έναν άνθρωπο. Από την στιγμή που ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός και η ανάλυση της 

κατασκευής στο SolidWorks η διασύνδεση μέσω του SolidWorks2AnyBody™ είναι απλή καθώς 

το SolidWorks2AnyBody™ μεταφράζει όλη την κατασκευή σε AnyScript και μεταφέρει όλες τις 

ιδιότητες μάζας, τις αρχικές θέσεις και τα γεωμετρικά δεδομένα. 
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Η σύνδεση των λογισμικών επεξεργασίας ιατρικών εικόνων γίνεται μέσω της τριδιάστατης 

ανασύνθεσης των τομών που πραγματοποιούν τα σύγχρονα μηχανήματα υπολογιστικής 

τομογραφίας. Οι τριδιάστατες αυτές απεικονίσεις αποθηκεύονται με μορφή αρχείου STL και 

στην συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα του λογισμικού AnyBody για την κατασκευή 

μοντέλων πραγματικής γεωμετρίας. 

1.4.2 Λογισμικά μηχανικής ανάλυσης 

Εφαρμογές στην ορθοπεδική και την εμβιομηχανική του τραύματος συχνά απαιτούν την γνώση 

εσωτερικών δυνάμεων σε διάφορα σημεία του σώματος. Επομένως, οι μέθοδοι ανάλυσης 

πεπερασμένων στοιχείων (Finite Element Analysis - FEA) χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 

της τάσης και της παραμόρφωσης στους ιστούς. Για να ληφθούν ρεαλιστικά αποτελέσματα με 

την εφαρμογή αυτής της μεθόδου πρέπει να προσομοιωθούν ορθά οι οριακές συνθήκες 

(boundary conditions), δηλαδή οι φορτίσεις και οι στηρίξεις του οστού. Οι οριακές συνθήκες 

αυτές εξαρτώνται από τα εξωτερικά φορτία και τη μυϊκή δραστηριότητα. Αφού το AnyBody είναι 

σε θέση να παρέχει αυτά τα αποτελέσματα είναι λογικό τα αποτελέσματά του να 

χρησιμοποιούνται ως δεδομένα για την μηχανική ανάλυση.  

Η διαδικασία ξεκινά με τη λήψη εικόνων CT ή MRI. Αρχικά, μέσω κατάλληλου λογισμικού 

κατασκευάζεται η τριδιάστατη γεωμετρική αναπαράσταση του οστού και δίνεται σε δυο 

μορφές. Η μια μορφή περιλαμβάνει την εξωτερική γεωμετρία, με τη μορφή STL, δηλαδή 

επιφάνειες, και αποτελεί είσοδο για το AnyBody και το άλλο είναι αρχείο που περιγράφει την 

εξωτερική γεωμετρία του οστού με τη μορφή όγκου και αποτελεί είσοδο για το λογισμικό FEA. 

Στη συνέχεια το AnyBody χρησιμοποιεί μια ειδική κατηγορία που διαθέτει για την εξαγωγή των 

δυνάμεων με την ονομασία AnyMechOutputFileForceExport. Όλα τα δεδομένα της ανάλυσης 

αποθηκεύονται σε ένα αρχείο κειμένου και είναι έτοιμα προς εισαγωγή σε κάποιο λογισμικό 

FEA. 

Από την έκδοση 5.2 το AnyBody Modelling System έχει προσθέσει ένα εργαλείο για τη 

διευκόλυνση της εξαγωγής δεδομένων και την εισαγωγή τους σε λογισμικό FEA. Η βασική 

διεργασία μετατροπής περιλαμβάνει τον καθορισμό τοπικών συστημάτων συντεταγμένων για 

κάθε πρόσφυση μυός και σημεία συνδέσεων, την εφαρμογή των δυνάμεων στα σημεία και τη 

σύνδεση των σημείων με την οστική επιφάνεια μέσω δοκών. Το εργαλείο ονομάζεται 

AnyFE2APDL και είναι στην ουσία ένας μεταφραστής κώδικα που λαμβάνει ως είσοδο ένα 

αρχείο από το AnyBody και το μετατρέπει σε κώδικα λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων. Το 

μικρό αυτό εργαλείο έρχεται σε δύο εκδόσεις για δύο δημοφιλή προγράμματα ανάλυσης FEA το 

ANSYS και το ABAQUS. Για να μπορέσει το πρόγραμμα αυτό να εκτελέσει την λειτουργία του θα 

πρέπει να λάβει σα δεδομένο το αρχείο με τις δυνάμεις που εξάγει το AnyBody σε μορφή xml. 

Συγκεκριμένα, για το ANSYS sτο πρόγραμμα προσφέρεται ένα πρότυπο (template) και 

δημιουργείται στη έξοδο ένα πλήρες κείμενο με εντολές γλώσσας APDL. Το τελικό αποτέλεσμα 

αυτής της διαδικασίας φαίνεται στο Σχήμα 1.11 που ακολουθεί. 
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(α) 

 

(β) 

 

 Σχήμα 1.11 Αποτελέσματα FEA σε κλείδα. 
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Κεφάλαιο 2ο: Ανατομία και εμβιομηχανική της σπονδυλικής στήλης 

2.1 Οστά της σπονδυλικής στήλης 

Η σπονδυλική στήλη (Σχήμα 2.1) βρίσκεται στο πίσω μέρος του μέσου οβελιαίου επιπέδου του 

σώματος και αποτελεί τον κύριο στηρικτικό σκελετικό άξονα του σώματος. Με αυτή στηρίζεται 

η κεφαλή και ο κυρίως κορμός, το δε βάρος τους και τις μηχανικές επιδράσεις επάνω τους, τις 

μεταβιβάζει με τα ανώνυμα οστά στα κάτω άκρα. Εξ άλλου στο εσωτερικό της σπονδυλικής 

στήλης (σπονδυλικό σωλήνα) φιλοξενείται, προστατευόμενος από αυτή, ο νωτιαίος μυελός. 

Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από 33-34 βραχέα οστά, τους σπονδύλους, οι οποίοι φέρονται 

επάλληλα και χωρίζονται μεταξύ τους με τους μεσοσπονδύλιους δίσκους. Οι μεσοσπονδύλιοι 

δίσκοι, στο σύνολο τους, αποτελούν το ένα τέταρτο του ολικού μήκους της σπονδυλικής στήλης. 

Η σπονδυλική στήλη εμφανίζει πέντε μοίρες: την αυχενική, τη θωρακική, την οσφυϊκή, την ιερή 

και την κοκκυγική, κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από ορισμένο αριθμό σπονδύλων. Έτσι 

διακρίνονται επτά αυχενικοί, δώδεκα θωρακικοί, πέντε οσφυϊκοί, πέντε ιεροί και τρεις -τέσσερις 

κοκκυγικοί. Οι αυχενικοί, οι θωρακικοί και οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι είναι ανεξάρτητοι 

ονομάζονται γνήσιοι σπόνδυλοι.  

 

Σχήμα 2.1 Σπονδυλική στήλη σε πρόσθια, οπίσθια και πλάγια όψη από δεξιά. 

Οι ιεροί και οι κοκκυγικοί έχουν συνοστεωθεί μεταξύ τους και σχηματίζουν αντίστοιχα ενιαία 

οστά, το ιερό οστό και τον κόκκυγα, γι’ αυτό και ονομάζονται νόθοι σπόνδυλοι. 
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Κατά τη μορφολογική περιγραφή των γνήσιων σπονδύλων διακρίνονται σ’ αυτούς κοινά 

μορφολογικά χαρακτηριστικά, που απαντώνται σε όλους τους γνήσιους σπονδύλους αλλά και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με τα οποία διακρίνονται οι σπόνδυλοι των διαφόρων μοιρών.  

2.1.1 Κοινά γνωρίσματα γνησίων σπονδύλων 

Κάθε γνήσιος σπόνδυλος (Σχήμα 2.2) εμφανίζει τα εξής κύρια μέρη: το σώμα, το τόξο, τις 

αποφύσεις και το σπονδυλικό τρήμα. 

 

Σχήμα 2.2 Πλάγια όψη από δεξιά σε τομή δύο εν σειρά σπονδύλων, με μεσοσπονδύλιο δίσκο και 

συνδέσμους 

Σώμα σπονδύλου 

Το σώμα του σπονδύλου είναι κυλινδροειδές και αποτελεί το παχύτερο μέρος του. Εμφανίζει 

άνω και κάτω επιφάνεια και περιφέρεια. Οι επιφάνειες συντάσσονται με τον υποκείμενο και 

τον υπερκείμενο σπόνδυλο με την παρεμβολή του μεσοσπονδυλίου δίσκου ενώ η περιφέρεια 

αφορίζει από μπροστά το σπονδυλικό τρήμα. 

Σπονδυλικό τόξο 

Το σπονδυλικό τόξο φέρεται σαν κρίκος πίσω από το σώμα και αφορίζει με αυτό το σπονδυλικό 

τρήμα. Το σπονδυλικό τόξο εκφύεται, δεξιά-αριστερά, από το σώμα με στενότερο μέρος που 

λέγεται αυχένας, προς τα πίσω δε, μεταβαίνει σε πλατύτερο μέρος, το πέταλο, έτσι ώστε 

συνολικά να εμφανίζει σχήμα τόξου. Πάνω και κάτω από τον αυχένα σχηματίζεται η άνω και η 

κάτω σπονδυλική εντομή (η κάτω βαθύτερη από την άνω). Οι σπονδυλικές εντομές των 

αλληλοδιαδόχων σπονδύλων σχηματίζουν τα μεσοσπονδύλια τρήματα, δια των οποίων 

διέρχονται τα νωτιαία νεύρα. Από το σπονδυλικό τόξο εκφύονται οι αποφύσεις των σπονδύλων. 
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Σπονδυλικές αποφύσεις 

Από κάθε σπόνδυλο εκφύονται επτά (7) αποφύσεις, που διακρίνονται σε: 

• Τρεις μυϊκές: μία ακανθώδη και δύο εγκάρσιες, και  

• Τέσσερις αρθρικές: δύο άνω και δύο κάτω, για την άρθρωση με τον υποκείμενο και τον 

υπερκείμενο σπόνδυλο. 

Η ακανθώδης απόφυση εκφύεται από το μέσο της οπίσθιας επιφάνειας του πετάλου και 

φέρεται οβελιαία προς τα πίσω. Εμφανίζει διαφορετική ανάπτυξη, σχήμα και φορά στις 

διάφορες μοίρες της σπονδυλικής στήλης.  

Οι εγκάρσιες αποφύσεις (δεξιά - αριστερή) εκφύονται από το όριο αυχένα –πετάλου και 

φέρονται εγκάρσια προς τα πλάγια ή προς τα πίσω και έξω. 

Οι αρθρικές αποφύσεις φέρονται λίγο – πολύ κάθετα και εκφύονται πίσω από την σπονδυλική 

εντομή. Φέρουν ανάλογες αρθρικές επιφάνειες για την άρθρωση τους με τον υπερκείμενο και 

τον υποκείμενο σπόνδυλο. 

Σπονδυλικό τρήμα 

Το σπονδυλικό τρήμα αφορίζεται μπροστά από το σώμα και κατά τα πλάγια και πίσω από το 

σπονδυλικό τόξο. Στη συντεταγμένη σπονδυλική στήλη το σύνολο των σπονδυλικών τρημάτων 

απαρτίζει τον σπονδυλικό (ή νωτιαίο) σωλήνα, μέσα στον οποίο βρίσκεται ο νωτιαίος μυελός με 

τις μήνιγγές του, τα αγγεία και τα νεύρα. Ο σπονδυλικός σωλήνας εμφανίζει διαφορετικό σχήμα 

και εύρος στις διάφορες μοίρες της σπονδυλικής στήλης. Τα διάκενα του τοιχώματος του 

σπονδυλικού σωλήνα φράσσονται με συνδέσμους (μεσοσπονδύλιους και μεσοτόξιους). 

Γενικά, η μορφολογία των σπονδύλων και η λειτουργική ικανότητα κατά μοίρες της 

σπονδυλικής στήλης μεταβάλλονται λόγω της ύπαρξης οστεοφύτων μετά από την μέση ηλικία 

και της τοπογραφικής διάταξης αυτών στις διάφορες θέσεις κάθε σπονδύλου και στις διάφορες 

μοίρες της σπονδυλικής στήλης, έτσι ώστε κάθε μοίρα της σπονδυλικής στήλης μπορεί να 

προκαλέσει ανάλογες διαταραχές λειτουργικές και κλινικά συμπτώματα. 

Η ηλικία, το φύλο, εκσεσημασμένα κυρτώματα της Σ.Σ., ο δείκτης της σπονδυλικής στήλης 

(σχέσεις μήκους και ύψους) κατά μοίρες και συνολικά , η πυκνότητα και ο βαθμός τιτάνωσης 

των σπονδύλων, η μείωση ή η αύξηση του αριθμού των σπονδύλων κατά τις διάφορες μοίρες, η 

μηχανική δράση των μυών στις προσφύσεις τους και άλλοι παράγοντες μπορούν να 

συντελέσουν στην ανάπτυξη οστεοφύτων. 

2.1.2 Ιδιαίτερα γνωρίσματα γνησίων σπονδύλων 

Οι γνήσιοι σπόνδυλοι, εκτός από κοινά, μεταξύ τους, γνωρίσματα, έχουν και ιδιαίτερα 

γνωρίσματα με τα οποία διακρίνονται οι σπόνδυλοι κάθε μοίρας Σ.Σ. 

Αυχενικοί σπόνδυλοι 

Κάθε αυχενικός σπόνδυλος έχει στην εγκάρσια απόφυσή του ένα τρήμα, το εγκάρσιο τρήμα 

(εκτός από τον 7
ο
 στον οποίο το τρήμα δεν υπάρχει πάντα). Το σύνολο των εγκαρσίων τρημάτων 

απαρτίζει τον εγκάρσιο σωλήνα ο οποίος εμφανίζει ατελή τοιχώματα συμπληρούμενα με 

μαλακά μόρια. Δια του εγκαρσίου σωλήνα, τις περισσότερες φορές από του 6
ου

 αυχενικού 
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σπονδύλου και ανωτέρω, πορεύεται η σπονδυλική αρτηρία, η οποία ακολούθως εισέρχεται στο 

κύτος του κρανίου δια του ινιακού τρήματος. 

Το σώμα των αυχενικών σπονδύλων είναι το μικρότερο από όλους τους σπονδύλους και έχει 

μεγαλύτερη την εγκάρσια διάμετρο. Η ακανθώδης απόφυση εμφανίζει δισχιδές άκρο. Το 

σπονδυλικό τρήμα είναι ευρύ και τριγωνικού σχήματος. Οι αρθρικές επιφάνειες των άνω 

αρθρικών αποφύσεων βλέπουν προς τα πίσω και άνω, ενώ των κάτω αρθρικών αποφύσεων 

προς τα πρόσω και κάτω. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.3. 

 

Σχήμα 2.3 5ος αυχενικός σπόνδυλος 

 Εκτός από τα παραπάνω γνωρίσματα των αυχενικών σπονδύλων, ο 1
ος

, ο 2
ος 

και ο 7
ος

 έχουν 

δική τους μορφολογία. 

Ο 1
ος

 αυχενικός σπόνδυλος ή άτλαντας δεν έχει σώμα ούτε ακανθώδη απόφυση. Έχει μορφή 

κρίκου σχηματιζόμενου από δύο πλάγια ογκώματα, που συνδέονται μεταξύ τους με ένα 

πρόσθιο και ένα οπίσθιο τόξο. Η άνω επιφάνεια του κάθε πλαγίου ογκώματος εμφανίζει κοίλη 

αρθρική επιφάνεια, την γληνοειδή κοιλότητα. Με αυτήν αρθρώνεται ο άτλαντας με το σύστοιχο 

ινιακό κόνδυλο και σχηματίζουν την άνω κεφαλική ή ατλαντοϊνιακή διάρθρωση. Η κάτω 

επιφάνεια κάθε πλαγίου ογκώματος εμφανίζει αρθρική επιφάνεια που συντάσσεται με την 

σύστοιχη αρθρική επιφάνεια του 2
ου

 αυχενικού σπονδύλου. Η οπίσθια επιφάνεια του προσθίου 

τόξου εμφανίζει το βοθρίο του οδόντα, που χρησιμεύει για την άρθρωση με τον οδόντα του 

άξονα. 

Ο 2
ος

 αυχενικός σπόνδυλος ή άξονας, εμφανίζει κυλινδρική προσεκβολή προς τα άνω, που 

λέγεται οδόντας του άξονα. Αποτελεί το, ενσωματωθέν στον άξονα, σώμα του άτλαντα. 

Συντάσσεται με το βοθρίο του οδόντος προς σχηματισμό μέρους της κάτω κεφαλικής ή 

ατλαντοαξονικής διάρθρωσης (πρόσθια μέση ατλαντοαξονική). 

Ο 7
ος

 αυχενικός σπόνδυλος χαρακτηρίζεται από την μακρά και άσχιστη ακανθώδη απόφυση, η 

οποία προέχει και γι’ αυτό ονομάζεται προέχον σπόνδυλος. Η απόφυση αυτή χρησιμεύει σαν 

οδηγό σημείο στη ράχη για την αρίθμηση των σπονδύλων και των πλευρών. 
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Θωρακικοί σπόνδυλοι 

Οι θωρακικοί σπόνδυλοι (Σχήμα 2.4) χαρακτηρίζονται από: 

• το σώμα, του οποίου το μέγεθος είναι μεγαλύτερο των αυχενικών αλλά μικρότερο των 

οσφυϊκών και αυξάνει από τους πρώτους προς τους τελευταίους σπονδύλους, 

• το σπονδυλικό τρήμα, το οποίο είναι μικρού σχετικά εύρους και στρογγυλό, 

• τις ακανθώδεις αποφύσεις, οι οποίες είναι μακρές και φέρονται σχεδόν κάθετα προς τα 

κάτω, επικαλύπτουσες τις υποκείμενες, όπως τα κεραμίδια. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 2.4 Θωρακικός σπόνδυλος σε (α) πλάγια όψη από δεξιά και (β) κάτοψη 

Το ιδιαίτερο όμως χαρακτηριστικό των θωρακικών σπονδύλων είναι ότι παρουσιάζουν 

πρόσθετες αρθρικές επιφάνειες στο σώμα και στις εγκάρσιες αποφύσεις.  

Οι αρθρικές επιφάνειες στα πλάγια του σώματος (άνω, κάτω, δεξιά και άνω, κάτω αριστερά) 

ονομάζονται πλευρικά ημιγλήνια. Οι αρθρικές επιφάνειες στις εγκάρσιες αποφύσεις (μια δεξιά 

και μία αριστερά) ονομάζονται εγκάρσιες γλήνες. 

Τα πλευρικά ημιγλήνια του κάθε ημιμορίου του σώματος βρίσκονται αμέσως μπροστά από τις 

σπονδυλικές εντομές και ονομάζονται άνω και κάτω πλευρικό ημιγλήνιο. Στην συντεταγμένη 

σπονδυλική στήλη τα πλευρικά ημιγλήνια των επαλλήλων σπονδύλων σχηματίζουν τέλεια 

γλήνη, που συντάσσεται με την κεφαλή της πλευράς. Η εγκάρσια γλήνη συντάσσεται με το 

φύμα της πλευράς. Έτσι, από κάθε πλευρά η κεφαλή συντάσσεται με την τέλεια γλήνη των δύο 

επαλλήλων σπονδύλων και το φύμα της με την εγκάρσια απόφυση του υποκειμένου από τους 

δύο σπονδύλους. Εγκάρσια γλήνη δεν έχουν ο 11
ος

 και ο 12
ος

 θωρακικός σπόνδυλος γιατί και οι 

αντίστοιχες πλευρές δεν έχουν φύμα. Ο πρώτος θωρακικός σπόνδυλος έχει προς τα άνω τέλεια 

πλευρική γλήνη για τη σύνταξη με την κεφαλή της 1
ης

 πλευράς και ένα πλευρικό ημιγλήνιο προς 

τα κάτω για την σύνταξη με το άνω μισό της κεφαλής της 2
ης

 πλευράς. 
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Οσφυϊκοί σπόνδυλοι 

Οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι (Σχήμα 2.5) χαρακτηρίζονται από: 

• το σώμα τους είναι ογκώδες, νεφροειδούς σχήματος, 

• ο αυχένας και το πέταλο τους είναι παχιά, 

• το σπονδυλικό τρήμα είναι τριγωνικού σχήματος, 

• οι εγκάρσιες αποφύσεις είναι μακρές, λεπτές και φέρονται προς τα έξω, 

• η ακανθώδης απόφυση είναι παχιά, βραχεία και τετράπλευρη και φέρεται κατ’ ευθείαν 

προς τα πίσω, 

• εμφανίζουν το επικουρικό φύμα στην εγκάρσια απόφυση και το θηλοειδές στην άνω 

αρθρική απόφυση, 

• οι αρθρικές αποφύσεις έχουν αρθρικές επιφάνειες που φέρονται σε οβελιαίο επίπεδο 

και οι μεν άνω βλέπουν προς τα έσω οι δε κάτω βλέπουν προς τα έξω. 

  

(α) (β) 

Σχήμα 2.5 4ος οσφυϊκός σπόνδυλος σε (α) κάτοψη και (β) πρόοψη 

Ιερό οστό 

Οι ιεροί σπόνδυλοι (Σχήμα 2.6) συνοστεωμένοι μεταξύ τους αποτελούν ενιαίο οστό, το ιερό 

οστό.  

Έχει σχήμα τετράπλευρης πυραμίδας, αποπλατυσμένης από εμπρός προς τα πίσω. Περιγραφικά 

εμφανίζει βάση, κορυφή και τέσσερις επιφάνειες πρόσθια, οπίσθια και δύο πλάγιες. Το ιερό 

οστό, περιβαλλόμενο μεταξύ των ανωνύμων οστών με τα οποία αρθρώνεται, σχηματίζει την 

πύελο ή λεκάνη. 

Η βάση του ιερού οστού συντάσσεται με τον τελευταίο οσφυϊκό σπόνδυλο και σχηματίζει γωνία 

με αυτόν, που προέχει προς τα πρόσω, και λέγεται ακρωτήριο των μαιευτήρων και έχει 

εξαιρετική κλινική σημασία στην μαιευτική. Δεξιά και αριστερά από την άνω αρθρική επιφάνεια 

του σώματος του 1ου ιερού σπονδύλου βρίσκονται οι άνω αρθρικές αποφύσεις, η άνω 

σπονδυλική εντομή και επί τα εκτός αυτών τα ιερά πτερύγια. Πίσω από το σώμα βρίσκεται το 

άνω στόμιο το ιερού σωλήνα. 
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Η κορυφή του ιερού οστού αρθρώνεται με τον κόκκυγα και πίσω της υπάρχει το ιερό σχίσμα, 

του οποίου τα σκέλη καταλήγουν στα ιερά κέρατα. Το ιερό σχίσμα σχηματίζεται γιατί δεν 

υπάρχει πέταλο στον 5ο και σπανιότερα και στον 4ο ιερό σπόνδυλο. 

Η πρόσθια επιφάνεια του ιερού οστού είναι υπόκοιλη και εμφανίζει τα πρόσθια ιερά τρήματα, 

τα οποία ανά τέσσερα δεξιά και αριστερά, χρησιμεύουν για την διέλευση των προσθίων κλάδων 

των ιερών νεύρων. Ανάμεσα στους δύο στοίχους των προσθίων ιερών τρημάτων 

περιλαμβάνεται η περιοχή των συνοστεωθέντων σωμάτων των ιερών σπονδύλων, η οποία 

εμφανίζει τέσσερις εγκάρσιες γραμμώσεις που αντιστοιχούν στις θέσεις συνοστέωσης. 

Η οπίσθια επιφάνεια του ιερού οστού είναι υπόκυρτη και ανώμαλη. 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 2.6 Ιερό οστούν και κόκκυγας σε (α) εμπρόσθια-κάτω όψη και (β) οπίσθια-άνω όψη 

Εμφανίζει: 

• την μέση ιερή ακρολοφία, που σχηματίζεται από τα υπολείμματα των ακανθωδών 

αποφύσεων των ιερών σπονδύλων και προς τα κάτω τελειώνει με το ιερό σχίσμα, 

• την αρθρική ιερή ακρολοφία, επί τα εκτός της προηγούμενης, που σχηματίζεται από τη 

συνοστέωση των αρθρικών αποφύσεων των ιερών σπονδύλων, 

• τα οπίσθια ιερά τρήματα, δεξιά και αριστερά, επί τα εκτός από την προηγούμενη 

ακρολοφία. Από τα τρήματα αυτά διέρχονται οι οπίσθιοι κλάδοι των ιερών νεύρων. 

• την πλάγια ή εγκάρσια ιερή ακρολοφία, που βρίσκεται δεξιά και αριστερά, επί τα εκτός 

των οπισθίων ιερών τρημάτων. Σχηματίζεται από την συνοστέωση των εγκαρσίων 

αποφύσεων των ιερών σπονδύλων. 

Κάθε πλάγια επιφάνεια του ιερού οστού εμφανίζει την ωτοειδή αρθρική επιφάνεια, που 

χρησιμεύει για την σύνταξη του ιερού οστού με ανάλογη αρθρική επιφάνεια του ανώνυμου 

οστού για τον σχηματισμό της ιερολαγόνιας διάρθρωσης. Πίσω από αυτήν τη θέση υπάρχει το 

ιερό κύρτωμα στο οποίο προσφύεται ο μεσόστεος ιερολαγόνιος σύνδεσμος. 
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Κόκκυγας 

Ο κόκκυγας (Σχήμα 2.7) που έχει πυραμοειδές σχήμα προέρχεται από τη συνοστέωση των 

τεσσάρων - πέντε κοκκυγικών σπονδύλων. Η βάση του αρθρώνεται με την κορυφή του ιερού 

οστού. Από την βάση του κόκκυγα εκφύονται δεξιά και αριστερά, τα πλάγια κέρατα, τα οποία 

αφορίζουν, με το ιερό οστό, εντομή για την διέλευση του τελευταίου ιερού νεύρου. Η κορυφή 

του κόκκυγα καταλήγει σε μικρό φύμα που αποτελεί υπόλειμμα του σώματος του τελευταίου 

κοκκυγικού σπονδύλου. 

 

Σχήμα 2.7 Κόκκυγας 

2.1.3 Ανωμαλίες των σπονδύλων 

Οι σπόνδυλοι μπορεί να εμφανίσουν παραλλαγές ως προς τον αριθμό τους σε κάποια μοίρα της 

Σ.Σ. ή ανωμαλίες στη μορφολογία τους. 

Οι παραλλαγές του αριθμού των σπονδύλων κάποιας μοίρας οφείλονται στην εμφάνιση στους 

οριακούς σπονδύλους αυτής της μοίρας χαρακτηριστικών γνωρισμάτων σπονδύλων της 

παρακείμενης μοίρας. Έτσι πχ: 

• Όταν υπάρχει υπεράριθμη αυχενική πλευρά ο 7ος αυχενικός σπόνδυλος παίρνει 

χαρακτήρες θωρακικού σπονδύλου ή όταν υπάρχει οσφυϊκή πλευρά ο πρώτος 

οσφυϊκός σπόνδυλος παίρνει χαρακτήρες θωρακικού σπονδύλου. 

• Όταν ο πρώτος ιερός σπόνδυλος δε συνοστεωθεί με το υπόλοιπο ιερό οστό, τότε 

παίρνει χαρακτήρα οσφυϊκού σπονδύλου ή αντίθετα σε περίπτωση συνοστέωσης του 

5ου οσφυϊκού λαμβάνει χώρα ιεροποίηση οσφυϊκού σπονδύλου. 

Οι παραλλαγές που μπορεί να εμφανιστούν στο σώμα των σπονδύλων είναι: 

• Το σώμα να αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μέρη ή ανεπτυγμένα κατά το ήμισυ 

(ημισπόνδυλος). 

• Τα δύο ημιπέταλα του τόξου δεν συνοστεώνονται κατά την ακανθώδη απόφυση 

(δισχιδής ράχη). 

2.2 Αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης 

Οι αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης διακρίνονται σε α) αρθρώσεις μεταξύ των σπονδύλων 

και β) αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης ως σύνολο με παρακείμενα μέρη του σκελετού 

(κρανίο, πλευρές, πυελική ζώνη). 

Κατά την άρθρωση των σπονδύλων μεταξύ τους απαντώνται όλα τα είδη των αρθρώσεων. Έτσι: 
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• Τα σώματα των σπονδύλων αρθρώνονται με συνδεσμώσεις και συγχονδρώσεις 

(μεσοσπονδύλιες συγχονδρώσεις). 

• Τα τόξα και οι μυϊκές αποφύσεις αρθρώνονται με συνδεσμώσεις (μεσοτόξιοι, 

μεσεγκάρσιοι, μεσακάνθιοι και επακάνθιος σύνδεσμος). 

• Οι αρθρικές αποφύσεις αρθρώνονται με διαρθρώσεις. 

Οι αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης με τα παρακείμενα μέρη του σκελετού διακρίνονται: 

• Στις αρθρώσεις του κρανίου με την σπονδυλική στήλη (με τον πρώτο και τον δεύτερο 

αυχενικό σπόνδυλο), δηλαδή τις κρανιοσπονδυλικές διαρθρώσεις, οι οποίες 

διακρίνονται σε ατλαντοϊνιακή ή άνω κεφαλική και ατλαντοαξονική ή κάτω κεφαλική 

διάρθρωση. 

• Στις αρθρώσεις της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με τις πλευρές, δηλαδή 

τις σπονδυλοπλευρικές διαρθρώσεις, οι οποίες διακρίνονται στις αρθρώσεις της 

κεφαλής της πλευράς με τα πλευρικά ημιγλήνια και στις αρθρώσεις του φύματος της 

πλευράς με την εγκάρσια γλήνη. 

• Στις αρθρώσεις του ιερού οστού με τα οστά της πυελικής ζώνης (ιερολαγόνια 

διάρθρωση) 

2.2.1 Μεσοσπονδύλιες συγχονδρώσεις 

Τα σώματα των σπονδύλων αρθρώνονται μεταξύ τους με την παρεμβολή ινοχόνδρινων δίσκων, 

των μεσοσπονδυλίων δίσκων (Σχήμα 2.8). 

 

Σχήμα 2.8 Μεσοσπονδύλιος δίσκος. Ο πηκτοειδής πυρήνας στο κέντρο (ΝΡ) και τα επίπεδα του 

ινώδους δακτυλίου περιφερικά (AF) 

Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι, σχήματος αμφίκυρτου φακού, με τις επιφάνειες τους (άνω και κάτω) 

αρθρώνονται με τις αντίστοιχες επιφάνειες των δύο επάλληλων σπονδύλων, μεταξύ των οποίων 

παρεμβάλλεται ο δίσκος. Η περιφέρεια των δίσκων, μπροστά και πίσω συνδέεται με τους 

επιμήκεις συνδέσμους της σπονδυλικής στήλης. 

Το πάχος των μεσοσπονδυλίων δίσκων διαφέρει στις διάφορες μοίρες της Σ.Σ., εξ αιτίας των 

μηχανικών επιδράσεων και του διαφορετικού εύρους των κινήσεων των μοιρών της Σ.Σ. Το 
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συνολικό πάχος τους ανέρχεται στο ένα τέταρτο του συνολικού μήκους της Σ.Σ. Γενικά, οι ΜΣΔ 

είναι παχύτεροι στην οσφυϊκή μοίρα της Σ.Σ. 

Λόγω των φυσικών ιδιοτήτων τους και της ελαστικότητας τους οι δίσκοι λειτουργούν ως 

απορροφητές των δονήσεων και ταυτόχρονα επιτρέπουν τη σχετική κίνηση του ενός σπονδύλου 

ως προς τον άλλο. Οι φυσικές ιδιότητες των μεσοσπονδύλιων δίσκων χάνονται με την πάροδο 

του χρόνου. 

Κάθε μεσοσπονδύλιος δίσκος αποτελείται από το περιφερικό μέρος, τον ινώδη δακτύλιο, και 

από το κεντρικό μέρος, τον πηκτοειδή πυρήνα. 

Ο ινώδης δακτύλιος αποτελείται από ινώδη και ελαστικό χόνδρο με κολλαγόνες ίνες σε διάταξη 

ομόκεντρων πεταλίων. Οι δεσμίδες των κολλαγόνων ινών εισδύουν κατά λοξή φορά στους 

παρακείμενους σπονδύλους και οι περιφερικότερες απ’ αυτές προσφύονται στερεά στον 

πρόσθιο και οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο. 

Ο πηκτοειδής πυρήνας είναι ωοειδής μάζα, αποτελούμενη από δίκτυο κολλαγόνων και 

ελαστικών ινών με λίγα χονδροκύτταρα. Φυσιολογικά, βρίσκεται υπό πίεση. Δεν βρίσκεται 

ακριβώς στο μέσο του ΜΣΔ αλλά πιο κοντά στο οπίσθιο χείλος του δίσκου. Η ημίρρευστη φύση 

του πηκτοειδούς πυρήνα κάνει το σχήμα του ευμετάβλητο και με την ελαστικότητά του κάνει 

σχετικά εύκολη την μετακίνηση του ενός σπονδύλου στον άλλο κατά τις κινήσεις κάμψης και 

έκτασης της σπονδυλικής στήλης. 

Σε απότομη αύξηση της συμπίεσης κατά μήκος της Σ.Σ. ο πηκτοειδής πυρήνας αποπλατύνεται. Η 

αποπλάτυνση αυτή περιορίζεται από τον ινώδη δακτύλιο. Μερικές φορές όμως, λόγω 

ισχυρότερης πίεσης ή από άλλους λόγους, η αποπλάτυνση αυτή μπορεί να προκαλέσει ρήξη του 

ινώδους δακτυλίου και προβολή δια μέσου αυτής του πηκτοειδή πυρήνα. Η σοβαρή αυτή 

πάθηση λέγεται κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου ή ακριβέστερα πρόπτωση του πηκτοειδούς 

πυρήνα. Η κήλη αυτή γίνεται συνηθέστερα προς τα πίσω δηλαδή ο πηκτοειδής πυρήνας 

προσπίπτει μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα και προκαλεί συμπτωματολογία από την πίεση των 

νωτιαίων νεύρων και σπανιότερα από πίεση του νωτιαίου μυελού. 

Η περιεκτικότητα του πηκτοειδούς πυρήνα σε νερό ελαττώνεται με την πάροδο της ηλικίας και 

προοδευτικά αντικαθίσταται με ινώδη χόνδρο. Έτσι, ο πηκτοειδής πυρήνας γίνεται μικρότερος, 

λιγότερο ελαστικός και εύθραυστος και είναι δύσκολο να διακριθεί από τον ινώδη δακτύλιο. 

Σύνδεσμοι των μεσοσπονδυλίων συγχονδρώσεων  

Εκτός από τους μεσοσπονδύλιους δίσκους οι μεσοσπονδύλιες συγχονδρώσεις ενισχύονται από 

μπροστά και από πίσω με συνδέσμους που φέρονται επιμήκως και συνεχώς μεταξύ των 

σωμάτων των σπονδύλων (Σχήμα 2.9). Αυτοί είναι ο πρόσθιος και ο οπίσθιος επιμήκης 

σύνδεσμος. Και οι δύο αρχίζουν από το ινιακό οστό και φέρονται αντίστοιχα κατά μήκος της 

πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας των σωμάτων των σπονδύλων. 

Ο πρόσθιος επιμήκης σύνδεσμος εκτείνεται από την βάση του κρανίου μέχρι την πρόσθια 

επιφάνεια του 2ου ιερού σπονδύλου και η συνέχεια του προς τα κάτω αποτελεί τον πρόσθιο 

ιεροκοκκυγικό σύνδεσμο. Κατά τη πορεία του αυτή, ο πρόσθιος επιμήκης σύνδεσμος 

προσφύεται στερεά με τους μεσοσπονδυλίους δίσκους και με τα χείλη των σωμάτων των 
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σπονδύλων. Στις διάφορες μοίρες της σπονδυλικής στήλης εμφανίζει διαφορετικό πλάτος και 

πάχος και γενικά είναι ισχυρότερος από τον οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο. 

Ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος, που βρίσκεται μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα, προσφυόμενος 

στην οπίσθια επιφάνεια των σωμάτων των σπονδύλων, εκτείνεται από την βάση του κρανίου 

μέχρι τον 2ο ιερό σπόνδυλο. Η συνέχεια του προς τα κάτω αποτελεί τον οπίσθιο στο βάθος 

ιεροκοκκυγικό σύνδεσμο. Ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος είναι λεπτότερος και ασθενέστερος 

από τον πρόσθιο. 

 

Σχήμα 2.9 Πλάγια όψη από δεξιά σε ημιτομή τυχαίων σπονδύλων όπου διακρίνονται οι σύνδεσμοι 

2.2.2 Συνδεσμώσεις των σπονδύλων 

Οι σύνδεσμοι των σπονδύλων με τους οποίους συνάπτονται μεταξύ τους οι σπόνδυλοι, 

διακρίνονται σε μακρούς και βραχείς.  

Μακροί είναι ο πρόσθιος και ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος που περιγράφηκαν. 

Βραχείς είναι οι μεσοτόξιοι, οι μεσεγκάρσιοι, οι μεσακάνθιοι σύνδεσμοί, ο επακάνθιος 

σύνδεσμος και ο αυχενικός σύνδεσμος.  

Οι μεσοτόξιοι σύνδεσμοι φέρονται μεταξύ των τόξων των σπονδύλων. Αποτελούνται κυρίως 

από ελαστικές ίνες και έχουν υποκίτρινη χροιά· γι’ αυτό ονομάζονται και ωχροί σύνδεσμοι. 

Επειδή έχουν ελαστικότητα επιτρέπουν την προς τα πρόσω κάμψη και επαναφορά της 

σπονδυλικής στήλης. Η προς τα κάτω συνέχειά τους στην ιερή και κοκκυγική μοίρα της Σ.Σ. 

αποτελεί τον οπίσθιο επιπολής ιεροκοκκυγικό σύνδεσμο ο οποίος φράζει μερικά το ιερό σχίσμα. 

Οι μεσεγκάρσιοι σύνδεσμοι φέρονται μεταξύ των εγκαρσίων αποφύσεων δύο επάλληλων 

σπονδύλων. Είναι περισσότερο ανεπτυγμένοι στην οσφυϊκή μοίρα και υποτυπώδεις στις 

υπόλοιπες μοίρες της Σ.Σ. υπολείμματα του τελευταίου ιερού μεσεγκάρσιου συνδέσμου είναι ο 

πλάγιος ιεροκοκκυγικός σύνδεσμος. Αυτός φέρεται μεταξύ του κάτω άκρου της πλάγιας ιερής 

ακρολοφίας και του πλαγίου κέρατος του κόκκυγα. Έτσι, μεταβάλλει την εντομή που υπάρχει 
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εκατέρωθεν της κορυφής του ιερού οστού σε τρήμα (5ο ιερό τρήμα) που χρησιμεύει για την 

διέλευση του 5ου ιερού νεύρου. 

Οι μεσακάνθιοι σύνδεσμοι φέρονται στο διάστημα μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων δύο 

επάλληλων σπονδύλων. Είναι ισχυρώς ανεπτυγμένοι στην οσφυϊκή μοίρα και υποτυπώδεις στις 

υπόλοιπες μοίρες. 

Ο επακάνθιος σύνδεσμος σχηματίζεται κυρίως από την πάχυνση του οπίσθιου ελεύθερου 

χείλους των μεσακάνθιων συνδέσμων. Αποτελεί ισχυρώς ανεπτυγμένη ινώδη κυλινδρόμορφη 

ταινία, που εκτείνεται από τη ακανθώδη απόφυση του 7ου αυχενικού σπονδύλου μέχρι το ιερό 

οστό, και η οποία προσφύεται στις κορυφές των ακανθωδών αποφύσεων των σπονδύλων. 

Παρεμποδίζει την υπέρμετρη προς τα πρόσω κάμψη της Σ.Σ. 

Ο αυχενικός σύνδεσμος είναι ένα τριγωνικό ινώδες πέταλο, το οποίο φέρεται οβελιαίως στη 

μέση γραμμή του αυχένα και χωρίζει τους μυς κάθε ημιμορίου αυτής της χώρας. Προς τα άνω 

προσφύεται στην έξω ινιακή ακρολοφία μέχρι το έξω ινιακό όγκωμα και προς τα πρόσω στις 

κορυφές των ακανθωδών αποφύσεων των αυχενικών σπονδύλων. Το οπίσθιο χείλος του 

συνδέσμου είναι ελεύθερο και αποτελεί την προς τα άνω συνέχεια του επακάνθιού συνδέσμου. 

Ο αυχενικός σύνδεσμος είναι ανεπτυγμένος σε πολλά θηλαστικά και μαζί με τους μυς 

χρησιμεύει για την συγκράτηση της κεφαλής και τη ρύθμιση των κινήσεων της. 

2.2.3 Διαρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης 

Οι αρθρικές επιφάνειες δυο επάλληλων σπονδύλων συντάσσονται μεταξύ τους με διαρθρώσεις. 

Οι αρθρικές επιφάνειες των αρθρικών αποφύσεων, καλυπτόμενες από υαλοειδή χόνδρο, 

εμφανίζουν διαφορετική φορά και σχήμα στις διάφορες μοίρες της σπονδυλικής στήλης. Γι’ 

αυτό το λόγο και επειδή υπάρχει διαφορετικού βαθμού χαλαρότητα του αρθρικού θυλάκου των 

διαρθρώσεων η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης ποικίλλει στις διάφορες μοίρες της.  

2.3 H σπονδυλική στήλη ως σύνολο και οι κινήσεις της 

Περιγραφικά, η σπονδυλική στήλη στο σύνολό της εμφανίζει: δυο άκρα, το άνω ή κεφαλικό και 

το κάτω ή ουραίο και τέσσερις επιφάνειες, την πρόσθια, την οπίσθια και τις δύο πλάγιες. Τέλος, 

με τις αρθρώσεις των σπονδύλων, το σύνολο των σπονδυλικών τρημάτων, απαρτίζουν τον 

σπονδυλικό σωλήνα. 

Η πρόσθια επιφάνεια της Σ.Σ. σχηματίζεται από τα σώματα των σπονδύλων, από τους 

μεσοσπονδύλιους δίσκους και τον πρόσθιο επιμήκη σύνδεσμο. 

Κάθε πλάγια επιφάνεια της Σ.Σ. εμφανίζει τα μεσοσπονδύλια τρήματα, που χρησιμεύουν για την 

διέλευση των νωτιαίων νεύρων και σχηματίζονται από τις σπονδυλικές εντομές δύο επάλληλων 

σπονδύλων. 

Η οπίσθια επιφάνεια εμφανίζει, κατά τη μέση γραμμή τις ακανθώδεις αποφύσεις, των οποίων 

το σύνολο αποτελεί την νωτιαία άκανθα. Μεταξύ της νωτιαίας άκανθας και των εγκαρσίων 

αποφύσεων σχηματίζεται δεξιά και αριστερά της, η μικρή νωτιαία αύλακα. Ο πυθμένας της 

αύλακας σχηματίζεται από τα πέταλα των τόξων και από τα μεσοτόξια διαστήματα που 

φράσσονται από τους μεσοτόξιους (ωχρούς) συνδέσμους. Τα μεσοτόξια διαστήματα είναι στενά 
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στην αυχενική και θωρακική μοίρα και ευρύτερα μεταξύ ινιακού οστού και άτλαντα και στην 

οσφυϊκή μοίρα της Σ.Σ. 

2.3.1 Κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης 

Η σπονδυλική στήλη στο σύνολο της εμφανίζει κυρτώματα τα οποία φέρονται κατά το οβελιαίο 

και κατά το μετωπιαίο επίπεδο. 

Κυρτώματα κατά το οβελιαίο επίπεδο 

Όταν βλέπουμε την σπονδυλική στήλη από τα πλάγια, εμφανίζει τέσσερα κυρτώματα, το 

αυχενικό, το θωρακικό, το οσφυϊκό και το ιεροκοκκυγικό. Το αυχενικό και το οσφυϊκό στρέφουν 

το κύρτωμα τους προς τα εμπρός, ενώ το θωρακικό και το ιεροκοκκυγικό προς τα πίσω. 

Τα κυρτώματα αυτό παράγονται ως εξής: 

Κατά την εμβρυική ζωή η Σ.Σ. εμφανίζει ένα ενιαίο κύρτωμα με το κοίλο προς τα εμπρός. Περί το 

τέλος της εμβρυϊκής ζωής εμφανίζεται γωνίωση μεταξύ οσφυϊκής και ιεράς μοίρας, που στρέφει 

το κυρτό της προς τα εμπρός. Μετά την γέννηση και την ανύψωση της κεφαλής του νεογνού 

δημιουργείται το αυχενικό κύρτωμα. Περί του τέλους του έτους και με την έναρξη της όρθιας 

στάσης δημιουργείται το οσφυϊκό κύρτωμα. Στη γένεση των κυρτωμάτων μετά την γέννηση 

συμβάλλει η ανάλογη προσαρμογή του πάχους του σώματος των σπονδύλων και των 

μεσοσπονδυλίων δίσκων. 

Στον ενήλικο παράγοντες που επιδρούν στο βαθμό ανάπτυξης των κυρτωμάτων είναι το 

υποβασταζόμενο από τη σπονδυλική στήλη βάρος, το επάγγελμα και οι ατομικές συνήθειες. Η 

υπέρμετρη ανάπτυξη του θωρακικού κυρτώματος αποτελεί την κύφωση, του δε οσφυϊκού τη 

λόρδωση. Πρόσκαιρη λόρδωση παρατηρείται στις έγκυες γυναίκες κατά τους τελευταίους μήνες 

της κύησης. Η αύξηση του μεγέθους και του βάρους του εμβρύου τις υποχρεώνει να αυξήσουν 

αντιροπιστικά το οσφυϊκό κύρτωμα για να διατηρήσουν την θέση του κέντρου βάρους του 

σώματος τους. Στους γέροντες, λόγω της ατροφίας των μεσοσπονδυλίων δίσκων παρατηρείται 

αργή και προοδευτική επάνοδος στο ενιαίο κυρτό της Σ.Σ., που παρατηρείται στο έμβρυο. 

Κυρτώματα κατά το μετωπιαίο επίπεδο 

Περί το τέλος της παιδικής ηλικίας και στη αρχή της εφηβείας, η Σ.Σ. εμφανίζει τρία, λιγότερο 

εμφανή, πλάγια κυρτώματα, το αυχενικό, το θωρακικό και το οσφυϊκό. Το θωρακικό είναι πιο 

εμφανές. Τα κυρτώματα αυτά οφείλονται στη επικρατούσα χρήση των άνω άκρων (δεξιοχειρία - 

αριστεροχειρία). Στους δεξιόχειρες το θωρακικό κύρτωμα στρέφει το κυρτό του προς τα δεξιά 

και τα άλλα δύο προς τα αριστερά. 

Η υπέρμετρη ανάπτυξη αυτών των κυρτωμάτων αποτελεί τη σκολίωση της Σ.Σ. 

2.3.2 Κινήσεις της σπονδυλικής στήλης 

Η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης ποικίλλει στις διάφορες μοίρες της και εξαρτάται από: 

• τη χαλαρότητα του αρθρικού θυλάκου, 

• το πάχος και τη φυσική κατάσταση των μεσοσπονδυλίων δίσκων, 

• το σχήμα και την φορά των αρθρικών επιφανειών, και 

• τον βαθμό ανάπτυξης και την φυσική κατάσταση των διαφόρων συνδέσμων. 
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Η κίνηση μεταξύ δύο συνεχόμενων σπονδύλων είναι πολύ μικρή. Η συνολική όμως άθροιση των 

κινήσεων κατά μοίρες ή και σε όλη τη σπονδυλική στήλη, της παρέχει σημαντικό βαθμό 

κινητικότητας. Οι κινήσεις που γίνονται είναι κάμψη, έκταση, πλάγια κάμψη και στροφή. 

Η κάμψη και η έκταση είναι πιο εύκολες στην αυχενική και την οσφυϊκή μοίρα. Η έκταση είναι 

γενικά πιο ελεύθερη σε σχέση με την κάμψη. Η προς τα πρόσω μεγάλη κάμψη του κορμού 

αποδίδεται κυρίως στην κάμψη της κεφαλής και του κορμού στην διάρθρωση του ισχίου. Στην 

κάμψη οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι συμπιέζονται κατά το πρόσθιο τμήμα τους και διατείνονται 

κατά το οπίσθιο, ενώ κατά την έκταση συμβαίνουν τα αντίθετα. Επίσης, διατείνονται ο πρόσθιος 

και ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος, περιορίζοντας αντίστοιχα την υπέρμετρη κάμψη έκταση ο 

πρόσθιος και την υπέρμετρη κάμψη ο οπίσθιος. 

Η πλάγια κάμψη είναι πιο εύκολη στην αυχενική και οσφυϊκή μοίρα, ενώ στη θωρακική 

περιορίζεται από τις συμπιεζόμενες πλευρές. 

Η στροφή είναι ευχερέστερη στην αυχενική μοίρα. Η ισχυρή στροφή του κορμού όρθιου ατόμου 

γίνεται με στροφή της πυέλου στους μηρούς και όχι με στροφή της Σ.Σ. 

2.4 Εμβιομηχανική θεώρηση της σπονδυλικής στήλης 

Η σπονδυλική στήλη, ο άξονας του σώματος, πρέπει να χαρακτηρίζεται από δύο αντικρουόμενες 

ιδιότητες: την πλαστικότητα και την στερεότητα. Αυτό επιτυγχάνεται από την παρουσία 

συνδέσμων σταθεροποίησης. Σε όλα τα επίπεδα της σπονδυλικής στήλης υπάρχουν συνδέσεις 

από συνδέσμους και μύες από την Σ.Σ. προς την πύελο από την μία πλευρά και προς τις δύο 

ωμοπλάτες από την άλλη. Οι ισορροπημένες δυνάμεις από τις δύο πλευρές κρατούν την 

σπονδυλική στήλη σταθεροποιημένη στην κάθετη θέση (Σχήμα 2.10). 

 

Σχήμα 2.10 Σχηματική παράσταση των κυρίων διευθύνσεων των μυών που σταθεροποιούν και κινούν τη 

σπονδυλική στήλη 

Κατά την στάση στο ένα άκρο οι δυνάμεις αυτές προσαρμόζονται ανάλογα με κλίση της πυέλου 

από την αντίθετη πλευρά, η σπονδυλική στήλη κάμπτεται πρώτα στην οσφυϊκή μοίρα της με το 
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κοίλο προς το σηκωμένο άκρο, μετά στην θωρακική μοίρα με το κυρτό από την ίδια πλευρά και 

τέλος στην αυχενική μοίρα με το κοίλο προς το ανασηκωμένο άκρο. Οι μύες δρουν ως 

προεντατήρες οι οποίοι ενεργοποιούνται και προσαρμόζονται ανάλογα για την διατήρηση της 

ισορροπίας. Οι μύες που ρυθμίζουν την όρθια στάση του σώματος βρίσκονται κάτω από τον 

έλεγχο του εξωπυραμιδικού συστήματος, ο οποίος ελέγχει τον τόνο των μυών αυτών. 

Η πλαστικότητα της σπονδυλικής στήλης επιτυγχάνεται μέσω της αρθρωτής δομής της με 

πολλαπλά στοιχεία τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο και συνδεδεμένα από συνδέσμους και 

μύες. Η δομή της μπορεί να αλλάζει ενώ διατηρείται η στερεότητα μέσω των μυϊκών εντατήρων.  

Όπως, ήδη, έχει επισημανθεί η σπονδυλική στήλη φέρει τρία κυρτώματα στο οβελιαίο επίπεδο: 

το αυχενικό με το κοίλο προς τα πίσω, το θωρακικό με το κυρτό προς τα πίσω και το οσφυϊκό με 

το κοίλο προς τα πίσω. Το πίσω μέρος της κεφαλής, η πλάτη και οι γλουτοί βρίσκονται στο ίδιο 

κάθετα εφαπτόμενο επίπεδο (Σχήμα 2.11 (α)).  

Κατά τη διάρκεια της φυλογένεσης (δηλαδή της εξέλιξης), η μετάβαση από την βάδιση με τα 

τέσσερα στα δύο πόδια οδήγησε πρώτα στον ευθειασμό και μετά στην αντιστροφή της 

κυρτότητας στην οσφυϊκή μοίρα (φυσιολογική λόρδωση). Στην ουσία η ανόρθωση του σώματος 

δεν έχει απορροφηθεί πλήρως από την προς τα πίσω κλίση της πυέλου και ένας βαθμός 

συμμετοχής έχει αφεθεί στην οσφυϊκή μοίρα. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι ο βαθμός 

λόρδωσης εξαρτάται από την κλίση της πυέλου. 

  

  

Σχήμα 2.11 Κυρτώματα σπονδυλικής στήλης κατά την (α) τελική τους θέση και (β) φυλογένεση και 

οντογένεση 

Κατά την διάρκεια της οντογένεσης (δηλαδή της ανάπτυξης ενός εμβρύου) παρατηρούνται τα 

ίδια στάδια ανάπτυξης. Την πρώτη μέρα της γέννησης (α) η οσφυϊκή μοίρα είναι κοίλη προς τα 

εμπρός, στους πέντε μήνες (b) είναι ελάχιστα κοίλη και αυτό εξαφανίζεται στο 13ο μήνα της 
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ζωής (c). Η λόρδωση αρχίζει να εμφανίζεται στον τρίτο χρόνο της ζωής(d), γίνεται προφανής 

στον 8ο χρόνο της ζωής (e) και εμφανίζει την εικόνα ενήλικα γύρω στην ηλικία των δέκα (f). 

Επομένως, οι φυλογενετικές αλλαγές ανακεφαλαιώνονται κατά την οντογένεση (Σχήμα 2.11 (β)).  

2.4.1 Μηχανική θεώρηση της δομής του σπονδύλου 

Το σπονδυλικό σώμα, όπως έχει ήδη περιγραφεί, είναι ένα βραχύ οστό, έχει κυλινδρική δομή 

και το μεγαλύτερο μέρος του όγκου του καταλαμβάνεται από σπογγώδες οστό, αποτελούμενο 

από ένα σύστημα με δοκίδες. Η μάζα του σπογγώδους οστού περιβάλλεται από ένα «κέλυφος» 

ανθεκτικότερου και πυκνότερου φλοιώδους, συμπαγούς οστού (Σχήμα 2.12 (α)).  

Μια διατομή σε μετωπιαίο επίπεδο (Σχήμα 2.12 (β)) αναδεικνύει σαφώς τον πυκνότερο φλοιό και 

το σπογγώδες κέντρο με τις οστικές δοκίδες ευθυγραμμισμένες με τις διευθύνσεις εφαρμογής 

των δυνάμεων. Οι γραμμές αυτές συνδέουν καθέτως την άνω με την κάτω επιφάνεια, 

οριζοντίως τις πλάγιες επιφάνειες και λοξά την κάτω επιφάνεια με τις δύο πλάγιες. 

 

 

(α) (β) 

Σχήμα 2.12 (α) Σπονδυλικό σώμα και (β) δοκιδώδες σύστημα σε μετωπιαία τομή 

Σε μία οβελιαία τομή (Σχήμα 2.13), επίσης, παρατηρεί κανείς το σύστημα των δοκίδων που 

προαναφέρθηκε όμως επιπλέον είναι φανερό ακόμη ένα σύστημα λοξών δοκίδων που 

σχηματίζεται από δέσμες με την μορφή θυσάνου. Δύο τέτοιες δέσμες με την αρχή στην άνω και 

στην κάτω επιφάνεια συγκλίνουν προς τον αυχένα του σπονδυλικού τόξου και μετά 

επεκτείνονται προς τις άνω και κάτω αρθρικές αποφύσεις και την ακανθώδη απόφυση. 
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Σχήμα 2.13 Περίγραμμα οστικών δοκίδων σε οβελιαία τομή 

Οι δύο αυτές δέσμες σε μορφή θυσάνου εμπλέκονται μεταξύ τους σχηματίζοντας περιοχές 

μέγιστης αντοχής, αλλά και μια τριγωνικής μορφής ζώνη ελάχιστης αντοχής που αποτελείται 

αποκλειστικά από κάθετες δοκίδες. Αυτό εξηγεί τη σφηνοειδή παραμόρφωση του σπονδυλικού 

σώματος κατόπιν ενός συμπιεστικού κατάγματος. Ενδεικτικά το πρόσθιο μέρος του σώματος 

του σπονδύλου καταρρέει σε φορτίο 600 kg ενώ μια φόρτιση 800 kg επισείει την κατάρρευση 

ολόκληρου του σπονδυλικού σώματος.  

Αν και η λεπτομερής δομή ενός σπονδύλου έχει περιγραφεί παραπάνω εδώ η θεώρηση 

επικεντρώνεται στη μηχανική με τις κύριες δομές και την λειτουργικότητα τους. 

Ένας σπόνδυλος αποτελείται από δύο μεγάλα κομμάτια: το σώμα μπροστά και το τόξο πίσω. Στο 

Σχήμα 2.14 φαίνεται η σχηματική αποσυναρμολόγηση ενός σπονδύλου. Στο κομμάτι (α) 

παρουσιάζονται τα τμήματα από τα οποία αποτελείται με πρώτο το σώμα (1) το οποίο 

εμφανίζει κυλινδρική δομή. Το τόξο (2), με πεταλοειδές σχήμα, φέρει στις δύο πλευρές, όπως 

φαίνεται στην αποσυναρμολόγηση (c) τις αρθρικές αποφύσεις που διαιρούν το σπονδυλικό τόξο 

σε δύο τμήματα: τον αυχένα μπροστά (8, 9) και το πέταλο πίσω (10, 11). Η ακανθώδης απόφυση 

προβάλλει προς τα πίσω από την μέση γραμμή (7). Το σπονδυλικό τόξο συνδέεται με το σώμα 

από τους αυχένες. Ο σπόνδυλος φέρει επίσης και τις εγκάρσιες αποφύσεις (5, 6). 
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Σχήμα 2.14 Σχηματική αποσυναρμολόγηση οσφυϊκού σπονδύλου 

Όλες η δομές που αποτελούν τον σπόνδυλο βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση σε όλους τους 

σπονδύλους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Σ.Σ. να εμφανίζει τρείς πυλώνες Σχήμα 2.15: έναν 

μεγάλο πυλώνα μπροστά αποτελούμενο από τα σπονδυλικά σώματα κα δύο μικρότερους 

πυλώνες πίσω αποτελούμενοι από τις αρθρικές αποφύσεις. Τα σπονδυλικά σώματα συνδέονται 

μεταξύ τους με τους μεσοσπονδύλιους δίσκους.  

 

Σχήμα 2.15 Σχηματικοί πυλώνες σπονδυλικής στήλης 

2.4.2 Μηχανική σημασία των κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης 

Τα κυρτώματα της σπονδυλικής στήλης αυξάνουν την αντοχή στις δυνάμεις αξονικής συμπίεσης. 

Υπολογίζεται ότι η αντοχή σε αξονική φόρτιση της σπονδυλικής στήλης είναι 10 φορές 

μεγαλύτερη από την αντοχή σε περίπτωση που δεν θα είχε τα κυρτώματα αυτά Σχήμα 2.16 (α). 

Η σημασία των κυρτωμάτων αυτών μπορεί να ποσοτικοποιηθεί από τον δείκτη Delmas που 

είναι ο λόγος του μήκους της σπονδυλικής στήλης με τα κυρτώματα δια του μήκους της 

σπονδυλικής στήλης ευθειασμένης εκφραζόμενο ως ποσοστό %. Η μέτρηση του δείκτη αυτού 

μπορεί να γίνει μόνο σε σκελετούς. Μία μέση φυσιολογική τιμή είναι 95% με διακύμανση 94%-
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96%. Ο Α Delmas έδειξε ότι η ανατομική αυτή κατηγοριοποίηση έχει λειτουργική σημασία. Μια 

σπονδυλική στήλη με δείκτη κάτω του 94% έχει αυξημένη κυρτότητα και χαρακτηρίζεται ως 

δυναμικού τύπου, ενώ μια σπονδυλική στήλη με δείκτη άνω του 96% έχει μειωμένη κυρτότητα 

και χαρακτηρίζεται ως στατικού τύπου Σχήμα 2.16 (β). 

  

(a) (β) 

Σχήμα 2.16 Μηχανική σημασία των κυρτωμάτων (α) αντοχή στην αξονική φόρτιση και (β) δείκτης Delmas 

2.4.3 Λειτουργικά στοιχεία της σπονδυλικής στήλης. 

Σε μια θεώρηση της σπονδυλικής στήλης από το οβελιαίο επίπεδο διακρίνονται τα λειτουργικά 

στοιχεία της σπονδυλικής στήλης Σχήμα 2.17 (α). Εμπρός (Α) διακρίνεται η πρόσθια κολώνα που 

είναι η βασική στηρικτική δομή. Πίσω διακρίνεται η οπίσθια κολώνα (B) που αποτελείται από 

δύο μικρότερες κολώνες όπως έχει προαναφερθεί. Ενώ η πρόσθια κολώνα έχει στατικό ρόλο, η 

οπίσθια κολώνα έχει δυναμικό ρόλο. 

 
 

(α) (β) 

Σχήμα 2.17 Λειτουργικά στοιχεία σπονδυλικής στήλης 
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Στο κάθετο επίπεδο, η εναλλαγή μεταξύ των οστικών στοιχείων και των συνδέσμων οδηγεί στη 

διάκρισή (σύμφωνα με τον Schmorl [2]) δύο ζωνών: μιας παθητικής ζώνης (I) που σχηματίζεται 

από το σπονδυλικό σώμα και μιας ενεργητικής ζώνης (II) που περιγράφεται στην εικόνα με 

έντονο περίγραμμα. 

Υπάρχει, επίσης, μια λειτουργική σύνδεση μεταξύ της πρόσθιας και της οπίσθιας κολώνας 

(Σχήμα 2.17 (β)). Εάν παρατηρηθεί το δοκιδώδες σύστημα του σπονδυλικού σώματος φαίνεται η 

ύπαρξη ενός συστήματος μοχλών πρώτου βαθμού με κάθε σπόνδυλο να αποτελεί τον έναν 

μοχλό και με υπομόχλιο (1) τις άνω και κάτω αρθρικές αποφύσεις.  

Αυτό το σύστημα μοχλών επιτρέπει την απορρόφηση των συμπιεστικών δυνάμεων που 

εφαρμόζονται στη σπονδυλική στήλη: παθητική και άμεση απορρόφηση στο επίπεδο του 

μεσοσπονδυλίου δίσκου (2) και ενεργητική και έμμεση απορρόφηση από τους 

παρασπονδυλικούς μύες τον επακάνθιο και μεσακάνθιους (ωχρούς) συνδέσμους (3). Επομένως, 

η απορρόφηση των συμπιεστικών δυνάμεων κατά τον κάθετο άξονα της σπονδυλικής στήλης 

είναι ενεργητική και παθητική. 

2.4.4 Μηχανική θεώρηση της δομής του μεσοσπονδυλίου δίσκου 

Η σύνδεση μεταξύ δύο σπονδύλων είναι μία σύμφυση. Σχηματίζεται από τις άνω και κάτω 

επιφάνειες των δύο σπονδύλων (vertebral plateau) και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους (Σχήμα 

2.18).  

 

Σχήμα 2.18 Μεσοσπονδύλιος δίσκος 

Η δομή του μεσοσπονδύλιου δίσκου είναι αρκετά χαρακτηριστική και συνιστάται από δύο μέρη.  

• Ένα κεντρικό μέρος – τον πηκτοειδή πυρήνα – μια ουσία σε μορφή γέλης. Είναι μια 

διαφανής ουσία που αποτελείται, σε ποσοστό 88%, από νερό. Τα υπόλοιπα στοιχεία 
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είναι πολύ υδροφιλικά μακρομόρια μουκοπολυσακχαρίτων όπως, υαλουρονικό οξύ, 

θειική χονδροιτίνη και θειική κερατάνη. Ιστολογικά αποτελείται από ίνες κολλαγόνου, 

χονδροκύτταρα, κύτταρα συνεκτικού ιστού και ελάχιστα ώριμα κύτταρα αρθρικού 

χόνδρου. Ο πηκτοειδής πυρήνας δεν περιέχει αιμοφόρα αγγεία η νεύρα. 

• Ένα περιφερικό μέρος – τον ινώδη δακτύλιο – αποτελούμενο από ομόκεντρες ίνες που 

εμπλέκονται μεταξύ τους λοξά. Οι ίνες στην περιφέρεια φέρονται σχεδόν κάθετα ενώ 

στο κέντρο που είναι σε επαφή με τον πηκτοειδή πυρήνα έχουν σχεδόν οριζόντια 

διεύθυνση και περιβάλλουν τον πηκτοειδή πυρήνα σε έναν ελλειψοειδή σάκο. Έτσι, ο 

πηκτοειδής πυρήνας είναι εγκλεισμένος σε ένα ανένδοτο περίβλημα που στα νέα 

άτομα δεν επιτρέπει την έξοδο του πηκτοειδή πυρήνα. Ο τελευταίος βρίσκεται υπό 

πίεση στον χώρο του, έτσι ώστε όταν ο ινώδης δακτύλιος διαρραγεί η ζελατινώδης 

ουσία του εξέρχεται και προβάλλει προς τα έξω.  

Εγκλεισμένος υπό πίεση, στον δικό του χώρο μεταξύ των δύο επιφανειών των σπονδυλικών 

σωμάτων, ο πηκτοειδής πυρήνας έχει σχεδόν σφαιρικό σχήμα. Επομένως, σε μία πρώτη 

προσέγγιση, ο πηκτοειδής πυρήνας μπορεί να θεωρηθεί ως μία σφαίρα τοποθετημένη μεταξύ 

δύο επιπέδων.  

 

Σχήμα 2.19 Κινηματική της συνδέσμωσης δύο διαδοχικών σπονδύλων 

Αυτού του είδους η σύνδεση, γνωστή ως περιστροφική (swivel) σύνδεση (Σχήμα 2.19 (β)), 

επιτρέπει τριών ειδών κινήσεων:  

• Κλίση στον οβελιαίο επίπεδο, δηλαδή κάμψη ή έκταση 

• Κλίση στο μετωπιαίο επίπεδο, δηλαδή πλάγια κάμψη. 

• Στροφή του ενός σπονδύλου σε σχέση με τον άλλον 

• Επίπεδη κίνηση – ολίσθηση του ενός σπονδύλου σε σχέση με τον άλλον (shearing or 

gliding) 
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Επομένως, αυτή η σύνδεση έχει έξι βαθμούς ελευθερίας: κάμψη και έκταση, πλάγια κάμψη, 

ολίσθηση σε μετωπιαίο, οβελιαίο επίπεδο και εγκάρσιο, δεξιά και αριστερά στροφή. Κάθε μια 

από τις κινήσεις αυτές έχει μικρή έκταση και εμφανείς κινήσεις είναι εφικτές με την συμμετοχή 

πολλών σπονδυλικών αρθρώσεών. 

Οι δυνάμεις που εφαρμόζονται στην σπονδυλική στήλη είναι σημαντικές και αυξάνονται καθώς 

πλησιάζουμε προς την πύελο. Αναφερόμενοι μόνο σε συμπιεστικές δυνάμεις κατά την κάθετη 

διεύθυνση έχει υπολογιστεί ότι ο πηκτοειδής πυρήνας φέρει το 75% του φορτίου και ο ινώδης 

δακτύλιος το υπόλοιπο 25%. Ωστόσο, σε οριζόντιο επίπεδο ο πηκτοειδής πυρήνας μεταφέρει 

ποσοστό του φορτίου στον ινώδη δακτύλιο. Η πίεση στο κέντρο του πηκτοειδή πυρήνα δεν είναι 

ποτέ μηδέν, ακόμη και όταν ο δίσκος δεν φέρει φορτία. Αυτή η πίεση οφείλεται στην ικανότητα 

του πηκτοειδούς πυρήνα να απορροφά ύδωρ. Έτσι, ο πηκτοειδής πυρήνας βρίσκεται σε θετική 

πίεση. Αυτή είναι μία κατάσταση ανάλογή με την προένταση των δομικών στοιχείων στη 

μηχανική. Η προένταση του μεσοσπονδυλίου δίσκου του παρέχει μεγαλύτερη αντοχή κατά την 

αξονική φόρτιση και την πλάγια κάμψη. Με την πάροδο της ηλικίας η ικανότητα του 

πηκτοειδούς πυρήνα να απορροφά και να κρατά το νερό μειώνεται και η προένταση χάνεται και 

αυτό εξηγεί την απώλεια της ευλυγισίας της σπονδυλικής στήλης στους ηλικιωμένους. 

Κατά την εφαρμογή στο δίσκο ενός ασύμμετρου φορτίου (Σχήμα 2.20) ο επάνω σπόνδυλος θα 

σχηματίσει γωνία σε σχέση με τον κάτω. Η αυξανόμενη πίεση στον πηκτοειδή πυρήνα θα 

επαναφέρει τον σπόνδυλο στην προηγούμενη θέση. Αυτός ο μηχανισμός αυτό - 

σταθεροποίησης σχετίζεται με την προένταση του πηκτοειδούς πυρήνα. Εάν η πίεση του 

πηκτοειδούς πυρήνα μειωθεί ή φθαρεί ο ινώδης δακτύλιος αυτός o λειτουργικός συνδυασμός 

παύει να υπάρχει. 

 

Σχήμα 2.20 Ασύμμετρη φόρτιση μεσοσπονδύλιου δίσκου και επαναφορά 

Στην κατάσταση προέντασης του μεσοσπονδυλίου δίσκου οφείλονται και οι ελαστικές του 

ιδιότητες. Εκτός από ιδιότητες ελαστικού μέσου ο μεσοσπονδύλιος δίσκος έχει και ιδιότητες 

έρποντος μέσου δηλαδή συμπεριφέρεται μακροσκοπικά ως ελαστικό και πλαστικό υλικό με 

πολύ μεγάλο ιξώδες (viscoelastic) ταυτόχρονα. Η συμπεριφορά αυτή είναι μπορεί να 

παρασταθεί με ένα ελατήριο συνδεδεμένο στην σειρά με έναν αποσβεστήρα (damping 
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element). Έτσι, η κατασκευή αυτή απορροφά και αποσβένει τους κραδασμούς που θα 

προέκυπταν κατά την διακεκομμένη αξονική φόρτιση της σπονδυλικής στήλης. 

Η απόσβεση επιτυγχάνεται από την διέλευση του νερού που βρίσκεται προσροφημένο στον 

πηκτοειδή πυρήνα μέσα από μικροσκοπικούς πόρους στον ινώδη δακτύλιο προς το σπογγώδες 

οστό. Η ενέργεια για την μετακίνηση παρέχεται από την δράση της δύναμης φόρτισης. Κατά την 

εφαρμογή μίας στατικής δύναμης στην όρθια θέση η ποσότητα του νερού που προσροφάτε στο 

πηκτοειδή πυρήνα είναι τέτοια που η δύναμη προέντασης που ασκεί εξισορροπείται από την 

εξωτερική δύναμη. Αυτό μεταφράζεται στις διαστάσεις του δίσκου (Σχήμα 2.21). 

 

Σχήμα 2.21 Μηχανισμός απόσβεσης (ιξωδοελαστικότητα) μεσοσπονύλιου δίσκου 

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος το βράδυ μετά από μία μέρα σε όρθια θέση είναι λεπτότερος από 

έναν μεσοσπονδύλιο δίσκο το πρωί. Η διαφορά συνολικά για όλη την σπονδυλική στήλη μπορεί 

να φτάσει τα 2 cm. Έτσι, κανείς το πρωί είναι ψηλότερος από ότι το βράδυ. Κατά την αξονική 

φόρτιση του δίσκου η απώλεια του ύψους που επέρχεται είναι εκθετική, το ίδιο και η ανάκτηση 

της.  

Δυνάμεις συμπίεσης που εφαρμόζονται στο δίσκο 

Οι συμπιεστικές δυνάμεις που εφαρμόζονται στο δίσκο αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όσο πιο 

κοντά βρίσκεται ο δίσκος στο ιερό οστό. Αυτές οι δυνάμεις, λοιπόν, έχουν, μεγαλύτερη σημασία 

για τον μεσοσπονδύλιο δίσκο μεταξύ των σπονδύλων Ο5-Ι1. 

Για ένα άτομο με σωματικό βάρος 80 kg, το κεφάλι έχει βάρος 3 kg , τα άνω άκρα 14 kg και το 

σώμα 60 kg. Εάν υποτεθεί ότι στο επίπεδο των Ο5-Ι1 φέρονται τα 2/3 του βάρους τότε στο 

επίπεδο αυτό ασκείται δύναμη (P) 37 kg, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.22. Εδώ, πρέπει να 

προστεθεί και η δύναμή που ασκείται από τον μυϊκό τόνο των παρασπονδυλικών μυών (Μ1 και 

Μ2) προϋπόθεση για την όρθια στάση του σώματος στην ηρεμία.  
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Σχήμα 2.22 Δυνάμεις ασκούμενες στην οσφυϊκή μοίρα 

Στη περίπτωση που προστεθεί μια εξωτερική δύναμη (E) ή μια βίαιη φόρτισή (S) εύκολα η 

αντοχή του δίσκου μπορεί να ξεπεραστεί, κυρίως στους ηλικιωμένους. 

Η απώλεια του ύψους σε έναν δίσκο εξαρτάται από την κατάσταση του. Σε έναν υγιή δίσκο (Α) η 

απώλεια του ύψους σε απόκριση εφαρμογής δύναμης 100 kg είναι 1,4 mmv (B). Σε έναν 

εκφυλισμένο δίσκο η απώλεια του ύψους είναι 2mm και αποτυγχάνει να αποκτήσει του ύψος 

του ξανά (C) (Σχήμα 2.23).  

 

Σχήμα 2.23 Απώλεια ύψους σε υγιή και εκφυλισμένο μεσοσπονδύλιο δίσκο κατά τη συμπιεστική φόρτιση 

Η προοδευτική επιπέδωση του δίσκου (Σχήμα 2.24) έχει επιπτώσεις και στις αρθρικές επιφάνειες 

των σπονδύλων. Με φυσιολογικό πάχος του δίσκου, οι αρθρικές επιφάνειες είναι σε 

φυσιολογική απόσταση (Α) ενώ σε εκφυλισμένο δίσκο διαταράσσεται η δομή και τα μεσάρθρια 

διαστήματα ανοίγουν προς τα πίσω(Β). 
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Σχήμα 2.24 Προοδευτική επιπέδωση του δίσκου 

Μηχανική συμπεριφορά του μεσοσπονδύλιου δίσκου κατά τις απλές κινήσεις 

Όπως έχει ήδη τονιστεί σε στάση ηρεμίας ο μεσοσπονδύλιος δίσκος βρίσκεται σε φάση 

προέντασης και οι ίνες του ινώδους δακτυλίου βρίσκονται υπό τάση. Όταν η σπονδυλική στήλη 

υποβληθεί σε έλξη κατά τον επιμήκη άξονα τα σώματα των σπονδύλων τείνουν να 

απομακρυνθούν το ένα από το άλλο αυξάνοντας το ύψος του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Την ίδια 

στιγμή το εύρος του αυξάνει, η τάση στον ινώδη δακτύλιο αυξάνει όπως και η σφαιρικότητά 

του. Την ίδια στιγμή μειώνεται η πίεση στον πηκτοειδή πυρήνα, και σε αυτό βασίζεται το 

σκεπτικό της έλξης της σπονδυλικής στήλης που εφαρμόζεται ως αγωγή της πρόπτωσης του 

πηκτοειδούς πυρήνα. Κατά την έλξη η πίεση μειώνεται και η ουσία του πηκτοειδούς πυρήνα 

εισέρχεται στον χώρο της στο κέντρο του δίσκου. 

Κατά την αξονική συμπίεση (Σχήμα 2.25) ο δίσκος αυξάνει τη διάμετρό του και μειώνει το ύψος 

του, αυξάνει η πίεση του πηκτοειδούς πυρήνα και η τάση στον ινώδη δακτύλιο. Έτσι, οι κάθετες 

δυνάμεις μετατρέπονται σε οριζόντιες αυξάνοντας την τάση στον ινώδη δακτύλιο.  

 

Σχήμα 2.25 Μεταβολή σχήματος πηκτοειδούς πυρήνα κατά την αξονική συμπίεση της σπονδυλικής στήλης 

Κατά την έκταση (Σχήμα 2.26) της σπονδυλικής στήλης, ο άνω σπόνδυλος μετακινείται προς τα 

πίσω και ο πηκτοειδής πυρήνας μετακινείται προς τα εμπρός. Ο πυρήνας πιέζει τις πρόσθιες 

ίνες του ινώδους δακτυλίου αυξάνοντας την τάση τους με αποτέλεσμα αντίδραση που τείνει την 

επαναφορά στην προηγούμενη ουδέτερη θέση. Κατά την κάμψη ο πάνω σπόνδυλος 

μετακινείται προς τα εμπρός με αποτέλεσμα τη μετακίνηση του πηκτοειδούς πυρήνα προς τα 
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πίσω. Τώρα πιέζονται οι πίσω ίνες με αποτέλεσμα δύναμη επαναφοράς προς τα εμπρός. Ακόμη 

μία φορά γίνεται αντιληπτή η ιδιότητα της αυτό-σταθερότητας μέσω της προέντασης στο 

σύμπλεγμα πηκτοειδής πυρήνας-ινώδης δακτύλιος. 

 

Σχήμα 2.26 Μεταβολή σχήματος πηκτοειδούς πυρήνα κατά την έκταση και την κάμψη της σπονδυλικής στήλης 

Κατά την πλάγια κάμψη της σπονδυλικής στήλης (Σχήμα 2.27 (α)) ο πάνω σπόνδυλος κλίνει προς 

την πλευρά της κάμψης και ο πηκτοειδής πυρήνας μετακινείται προς την αντίθετη πλευρά 

σταθεροποιώντας αυτόματα τη σπονδυλική στήλη.  

Κατά την αξονική στροφή οι λοξές ίνες ευθυγραμμισμένες με τη διεύθυνση της στροφής 

διατείνονται ενώ οι ίνες με διεύθυνση αντίθετη χαλαρώνουν. Η τάση είναι μέγιστη στις 

κεντρικές ίνες που είναι πιο λοξές με αποτέλεσμα να αυξάνει η πίεση στον πηκτοειδή πυρήνα 

(Σχήμα 2.27 (β)). Ο μηχανισμός της στροφής εξαρτάται από δύο μηχανισμούς: τη συμπίεση του 

μεσοσπονδύλιου δίσκου και τη διάταση των συνδέσμων. Οι δύο αυτοί μηχανισμοί 

παρουσιάζουν συνέργεια και συνεισφέρουν στη στροφή των σπονδύλων.  

 
 

(α) (β) 

Σχήμα 2.27 Μεταβολή σχήματος πηκτοειδούς πυρήνα κατά την (α) πλάγια κάμψη και τη (β) στροφή της σπονδυλικής 

στήλης 

Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι η κάμψη και η στροφή τείνουν να διαρρήξουν τον ινώδη δακτύλιο 

και να ωθούν τον πηκτοειδή πυρήνα προς τα πίσω μέσω των διαρρηγμένων ινών του ινώδους 
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δακτυλίου. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι και η αυτόματη περιστροφή της σπονδυλικής 

στήλης κατά την πλάγια κάμψη αυτής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.28.  

 

Σχήμα 2.28 Μηχανισμός στροφής σπονδυλικής στήλης 

Η πλάγια κάμψη συμπιέζει τον δίσκο από τα πλάγια με αποτέλεσμα ο πηκτοειδής πυρήνας να 

μετατοπίζεται σε περιοχή μικρότερης πίεσης προς τα εμπρός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

στροφή του σώματος του σπονδύλου. Από την άλλη πλευρά η πλάγια κάμψη διατείνει τους 

συνδέσμους από την αντίθετη πλευρά με αποτέλεσμα να μετακινούνται εμπρός καθώς 

προσπαθούν να μειώσουν το μήκος τους και κατ’ επέκταση την τάση τους.  

Αυτή η διαδικασία είναι φυσιολογική, όμως οι σπόνδυλοι σταθεροποιούνται σε θέση στροφής 

κατόπιν διαταραχών στην ανάπτυξη και ανισομέρεια στη ανάπτυξη των συνδέσμων. Αυτό 

οδηγεί σε σκολίωση η οποία συνδυάζει σταθερή πλάγια κάμψη της σπονδυλικής στήλης και 

στροφή των σωμάτων των σπονδύλων (B), όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.29. 

 

Σχήμα 2.29 Μόνιμη παραμόρφωση σπονδυλικής στήλης σε θέση στροφής 

Αυτή η μη φυσιολογική στροφή μπορεί να αναδειχθεί κλινικά. Σε φυσιολογική σπονδυλική 

στήλη (A) κατά την κάμψη η σπονδυλική στήλη είναι συμμετρική κατά την οπίσθια προβολή. Σε 
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περίπτωση σκολίωσης (B), στην πρόσθια κάμψη της σπονδυλικής στήλης, εμφανίζεται 

ασυμμετρία. Ο θώρακας εμφανίζεται τοξοειδής και η σπονδυλική στήλη εμφανίζει μόνιμα 

πλάγια κάμψη. Αυτό είναι αποτέλεσμα την μόνιμης στροφής των σωμάτων των σπονδύλων. 

Έτσι, η προσωρινή φυσιολογική στροφή μετατρέπεται σε παθολογική καθώς συνδέεται με την 

μόνιμη πλάγια κάμψη της σπονδυλικής στήλης. 

2.4.5 Εύρος κινήσεων στη σπονδυλική στήλη κατά το οβελιαίο επίπεδο 

Ως σύνολο, η σπονδυλική στήλη μπορεί να θεωρηθεί μία άρθρωση με τρείς περιστροφικούς 

βαθμούς ελευθερίας: κάμψη και έκταση, πλάγια κάμψη δεξιά και αριστερά και στροφή δεξιά 

και αριστερά. Το εύρος της κίνησης σε κάθε επίπεδο είναι μικρό άλλα ως σύνολό γίνεται πολύ 

σημαντικό.  

Η κάμψη και η έκταση λαμβάνουν χώρα στο οβελιαίο επίπεδο με συνολικό εύρος 250
ο
 σε σχέση 

με το οριζόντιο επίπεδο. Αυτή η τιμή προφανώς αναφέρεται σε υγιή άτομα και είναι η μέγιστη 

τιμή που μπορεί να αποκτηθεί. 

 

Σχήμα 2.30 Κλινική εκτίμηση του εύρους κίνησης της σπονδυλικής στήλης 

Η συνεισφορά της κάθε μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Σχήμα 2.31) μπορεί να μετρηθεί σε 

πλάγιες ακτινογραφίες και είναι οι εξής: 

• Στην οσφυϊκή μοίρα κάμψη 60
ο
 και έκταση 35

ο
 

• Στην θώρακο-οσφυϊκή περιοχή ως σύνολο κάμψη 105
ο
 και έκταση 75

ο
 

• Στη αυχενική μοίρα κάμψη 40
ο
 και έκταση 75

ο
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Σχήμα 2.31 Κάμψη – Έκταση ανά μοίρες της σπονδυλικής στήλης 

Συνολικά, η κάμψη είναι 110
ο
 και η έκταση 140

ο
. Πρέπει να τονιστεί ωστόσο, ότι οι τιμές αυτές 

είναι κατά προσέγγιση και μεταβάλλονται αρκετά με την ηλικία και την φυσική κατάσταση. 

Επίσης δεν υπάρχει συμφωνία απόλυτη μεταξύ διαφόρων συγγραφέων. Παρά ταύτα οι τιμές 

αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως οι ανώτατες.  

Η πλάγια κάμψη συμβαίνει κατά το μετωπιαίο επίπεδο. Ο βαθμός της κάμψης κατά τις 

διάφορες μοίρες της σπονδυλικής στήλης μπορεί να μετρηθεί με ακτινογραφίες σε μετωπιαίο 

επίπεδο (Σχήμα 2.32). 

• Η πλάγια κάμψη της οσφυϊκής μοίρας είναι 20
ο
  

• Η πλάγια κάμψη της θωρακικής μοίρας είναι 20
ο
  

• Η πλάγια κάμψη της αυχενικής μοίρας είναι 35
ο
 – 40

ο
  

Επομένως, η πλάγια κάμψη της σπονδυλικής στήλης ως σύνολο είναι της τάξης των 75
ο
 – 85

ο
 . 

 

Σχήμα 2.32 Πλάγια κάμψη ανά μοίρες της σπονδυλικής στήλης 
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• Η αξονική στροφή της οσφυϊκής μοίρας είναι 5
ο
  

• Η αξονική στροφή της θωρακικής μοίρας είναι 35
ο
  

• Η αξονική στροφή της αυχενικής μοίρας είναι 45
ο
 – 50

ο
  

Η στροφή στην θωρακική μοίρα αυτό διευκολύνεται από την διάταξη των αρθρικών αποφύσεων 

ενώ το μεγαλύτερο εύρος αξονικής στροφής έχει η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης 

λόγω της ατλαντοαξονικής άρθρωσης. Συνολικά, η αξονική στροφή της σπονδυλικής στήλης 

είναι της τάξεως του λίγο μεγαλύτερο των 90
ο
 (Σχήμα 2.33). 

 

Σχήμα 2.33 Στροφή ανά μοίρες της σπονδυλικής στήλης 

2.5 Κινηματική της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 

Σε μια προσθοπίσθια ακτινογραφία, η οσφυϊκή μοίρα είναι ευθεία και συμμετρική ως προς τη 

μέση γραμμή (Σχήμα 2.34 (α)). Το μέγεθος των σπονδυλικών σωμάτων και των εγκαρσίων 

αποφύσεων βαίνει μειούμενο κεφαλικά. Μια οριζόντια γραμμή μεταξύ των υψηλότερων 

σημείων της λαγόνιας ακρολοφίας περνά μεταξύ των Ο4 και Ο5 σπονδύλων. 
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(α) (β) 

Σχήμα 2.34 Σχηματική παράσταση των ακτινολογικών λήψεων της οσφυϊκής μοίρας σε 

(α) μετωπιαία και (β) πλάγια όψη 

Σε μία πλάγια ακτινογραφία (Σχήμα 2.34 (β)) γίνονται εμφανείς οι ιδιότητες της οσφυϊκής 

λόρδωσης και της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε ηρεμία. Η γωνία (α) που 

σχηματίζεται στο ιερό οστό μεταξύ της οριζόντιας και της ευθείας που περνά από την άνω 

επιφάνεια του Ι1 είναι 30
ο
, κατά μέσο όρο. Η οσφυοϊερά γωνία (b), μεταξύ του άξονα του Ο5 και 

του άξονα του Ι1 είναι κατά μέσο όρο 140
ο
. Η γωνία της πυελικής κλίσης (c) που σχηματίζεται 

από την οριζόντια και μια ευθεία που περνά από το πάνω όριο της ηβικής σύμφυσης είναι κατά 

μέσο όρο 60
ο
. 

Ο δείκτης της οσφυϊκής λόρδωσης μπορεί να οριστεί από την κάθετη σε μία γραμμή που ενώνει 

το οπίσθιο- άνω όριο του Ο1 και το οπίσθιο κάτω όριο του Ο5. Συνήθως αυτή η απόσταση είναι 

μέγιστη στο επίπεδο του Ο3 και ορίζει την οσφυϊκή λόρδωση. Είναι μεγαλύτερη όσο η λόρδωση 

είναι πιο εμφανής και εξαφανίζεται όταν υπάρχει ευθειασμός. Η οπίσθια προβολή είναι η 

απόσταση μεταξύ του οπισθίου κάτω ορίου του Ο5 και της κάθετης. Η απόσταση αυτή έχει 

θετική τιμή εάν η οσφυϊκή μοίρα είναι σε έκταση και αρνητική σε κάμψη 

Κατά την κάμψη το σώμα του υπερκείμενου σπονδύλου κλίνει και ολισθαίνει ελαφρώς προς τα 

εμπρός με αποτέλεσμα να μειώνεται το πάχος του μεσοσπονδυλίου δίσκου μπροστά και να 

αυξάνεται προς τα πίσω (Σχήμα 2.34). Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος τότε αποκτά σφηνοειδή 

παραμόρφωση με την βάση του προς τα πίσω και τον πηκτοειδή πυρήνα να μετακινείται προς 

τα πίσω, αυξάνοντας την τάση στις πίσω ίνες του ινώδους δακτυλίου. Την ίδια στιγμή, οι 

αρθρικές αποφύσεις του υπερκείμενου σπονδύλου ολισθαίνουν προς τα πάνω και τείνουν να 

απομακρυνθούν από τις άνω αρθρικές αποφύσεις του κάτω σπονδύλου. Σαν αποτέλεσμα, οι 

σύνδεσμοι των αρθρώσεων αυτών αποκτούν μέγιστη τάση. Το ίδιο συμβαίνει και με τους 

άλλους συνδέσμους του σπονδυλικού τόξου. Τελικά, η μέγιστη τάση των συνδέσμων αυτών 

περιορίζει την κάμψη. 
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(α) (β) 

Σχήμα 2.35 Κάμψη και έκταση διαδοχικών σπονδύλων οσφυϊκής μοίρας 

Κατά την πλάγια κάμψη της οσφυϊκής μοίρας (Σχήμα 2.36) της σπονδυλικής στήλης το σώμα του 

υπερκείμενου σπονδύλου κλίνει προς το σύστοιχο πλάι, ο μεσοσπονδύλιος δίσκος αποκτά 

σφηνοειδή παραμόρφωση με τη βάση προς το αντίστοιχο πλάι με τον πηκτοειδή πυρήνα να 

μετακινείται αντίστοιχα. Ο αντίστοιχός μεσεγκάρσιος σύνδεσμος διατείνεται με τον σύστοιχο 

σύνδεσμο να χαλαρώνει. Οι εγκάρσιες αποφύσεις απομακρύνονται αντίστοιχα και πλησιάζουν 

σύστοιχα. Σαν αποτέλεσμα ο αρθρικός θύλακος διατείνεται αντίστοιχα και χαλαρώνει σύστοιχα. 

 

(α) (β) 

Σχήμα 2.36 Πλάγια κάμψη διαδοχικών σπονδύλων οσφυϊκής μοίρας (α) σε διάγραμμα και (β) σε σχηματική 

αναπαράσταση 

Η περιστροφή της οσφυϊκής μοίρας (Σχήμα 2.37) γίνεται με κέντρο το κέντρο του κάτω 

σπονδύλου ενώ ο υπερκείμενος σπόνδυλος ολισθαίνει επί του υποκείμενου. Στην περίπτωση 

του υπερκείμενου σπονδύλου, το κέντρο περιστροφής του βρίσκεται πολύ κοντά στη γραμμή 

που ενώνει τα όρια των αρθρικών αποφύσεων ενώ στον υποκείμενο σπόνδυλο το κέντρο 

βρίσκεται πολύ πιο μακριά από αυτό το όριο. Επιπλέον, το κέντρο αυτού του κυλίνδρου δεν 

συμπίπτει με το κέντρο των επιφυσιακών πλακών. 
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Οι αρθρικές επιφάνειες των άνω αρθρικών αποφύσεων είναι προσανατολισμένες προς τα πίσω 

και έσω. Η επιφάνεια τους είναι κοίλη στο εγκάρσιο επίπεδο και ευθεία στο κάθετο άξονα με 

αποτέλεσμα να δημιουργούν τμήμα κυλίνδρου με το κέντρο του πολύ κοντά στην βάση της 

ακανθώδους απόφυσης. 

Οι διατμητικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στο μεσοσπονδύλιο δίσκο περιορίζουν εμφανώς 

το εύρος της περιστροφής. Το μέσο εύρος αξονικής περιστροφής της σπονδυλικής στήλης είναι 

περίπου 10
ο
 και αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η περιστροφή σε κάθε επίπεδο είναι της 

τάξης των δυο μοιρών. Είναι εμφανές ότι η οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης δεν είναι 

κατασκευασμένη για να προσδίδει αξονική περιστροφή η οποία περιορίζεται από τον 

προσανατολισμό των αρθρικών επιφανειών των άνω και κάτω αρθρικών αποφύσεων. 

 

Σχήμα 2.37 Στροφή διαδοχικών σπονδύλων οσφυϊκής μοίρας 

Οι δύο τελευταίοι σπόνδυλοι συνδέονται απευθείας με τα λαγόνια οστά μέσω των 

οσφυολαγόνιων συνδέσμων (Σχήμα 2.38 (α)). Οι σύνδεσμοι αυτοί αποτελούνται από δύο μοίρες, 

την άνω μοίρα που εκφύεται στην κορυφή της Ο4 εγκάρσιας απόφυσης και κατευθύνεται προς 

τα κάτω, έξω και πίσω και καταφύεται στην λαγόνια ακρολοφία και την κάτω μοίρα που 

εκφύεται από την κορυφή της Ο5 εγκάρσιας απόφυσης και κατευθύνεται προς τα κάτω και έξω 

και καταφύεται στην λαγόνια ακρολοφία εμπρός και έσω της κατάφυσης της υπερκείμενης 

μοίρας.  

Κατά την πλάγια κάμψη της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης οι σύνδεσμοι αυτοί 

διατείνονται από την αντίστοιχη πλευρά με αποτέλεσμα τον περιορισμό της πλάγιας κάμψης 

του Ο4 στις 8
ο
 σε σχέση με το ιερό οστό (Σχήμα 2.38 (β)). 
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Σχήμα 2.38 (α) οσφυολαγόνιοι σύνδεσμοι και (β) ο ρόλος τους στην πλάγια κάμψη 

Κατά την κάμψη και έκταση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης οι σύνδεσμοί 

διατείνονται και χαλαρώνουν επιλεκτικά: η άνω μοίρα διατείνεται κατά την κάμψη και 

χαλαρώνει στην έκταση ενώ η κάτω μοίρα διατείνεται στην έκταση και χαλαρώνει στην κάμψη.  

Ως σύνολο η κίνηση της οσφυοïεράς συμβολής περιορίζεται από τους συνδέσμους αυτούς με 

τον μέγιστο περιορισμό στην πλάγια κάμψη. 

 

Σχήμα 2.39 Ρόλος συνδέσμων κατά την κάμψη και έκταση της οσφυϊκής μοίρας 

2.6 Ο ρόλος των Ο5, Ο3 και Θ12 σπονδύλων 

Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν συγκεκριμένοι 

σπόνδυλοι στη όρθια στάση του σώματος. Είναι γνωστός ο ρόλος του Ο5 σπονδύλου που με το 
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σφηνοειδές σχήμα του λειτουργεί σαν γέφυρα μεταξύ του σχεδόν οριζοντίου ιερού οστού και 

της κάθετης υπόλοιπης σπονδυλικής στήλης. 

Ο Ο3 σπόνδυλος δρα ως ένας ενδιάμεσος σταθμός για την αγκύρωση μυών. Αυτός ο σπόνδυλος 

έχει πολύ καλά ανεπτυγμένο σπονδυλικό τόξο και από τη μία πλευρά έλκεται και 

σταθεροποιείται από μύες που ξεκινούν από το ιερό οστό και από την άλλη είναι σταθμός για 

μύες που ξεκινούν από κει προς την θωρακική μοίρα σπονδυλικής στήλης. Επομένως, είναι 

σημαντικός για τη μηχανική της σπονδυλικής στήλης στην ηρεμία καθώς συμπίπτει με την 

κορυφή της καμπύλης της οσφυϊκής μοίρας και οι επιφυσιακές πλάκες της είναι οριζόντιες και 

παράλληλες. Είναι ο πρώτος κινητός οσφυϊκός σπόνδυλος καθώς οι δύο υποκείμενοι του είναι 

ισχυρά σταθεροποιημένοι στο ιερό και αποτελούν μία στατική παρά δυναμική γέφυρα με την 

υπόλοιπη σπονδυλική στήλη. Από την άλλη πλευρά ο Θ12 σπόνδυλος είναι το μεταβατικό 

σημείο στην καμπυλότητα μεταξύ της οσφυϊκής μοίρας και της θωρακικής μοίρας και δρα ως το 

κύριο σημείο περιστροφής (Σχήμα 2.40). 

 

Σχήμα 2.40 Θέση σπονδύλων Ο3 και Θ12 

2.7 Οι μύες του κορμού 

Η κίνηση της σπονδυλικής στήλης είναι δυνατή λόγω των δυνάμεων που ασκούνται σε αυτήν 

από τους διάφορους μύες του κορμού που εκφύονται και καταφύονται σε διάφορα επίπεδα 

αυτής. Σε μία εγκάρσια τομή στο επίπεδο της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 

διακρίνουμε αδρά τρεις μεγάλες ομάδες μυών: 

• Τους μύες της ράχης που αποτελούνται από μια εν τω βάθη ομάδα σχηματιζόμενη από 

τον ακανθώδη, μήκιστο, λαγονοπλευρικό, μεσακάνθιο. Οι μύες αυτοί σχηματίζουν μια 

μεγάλη συμπαγή μάζα που καταλαμβάνει τον παρασπονδυλικό χώρο δεξιά και 

αριστερά, για αυτό και ονομάζονται παρασπονδυλικοί μύες, μία ενδιάμεση στοιβάδα 

που αποτελείται από τον οπίσθιο κάτω οδοντωτό μυ και μια επιπολής ομάδα που 

αποτελείται από έναν μυ, τον πλατύ ραχιαίο. 

• Οι εν τω βάθη πλάγιοι μύες είναι δύο τον αριθμό. Συγκεκριμένα, είναι ο τετράγωνος 

οσφυϊκός που εκφύεται από την τελευταία πλευρά τις εγκάρσιες αποφύσεις των 
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οσφυϊκών σπονδύλων και από την λαγόνια ακρολοφία και ο ψοΐτης μυς που εκφύεται 

από τις εγκάρσιες αποφύσεις και καταφύεται στο έλασσον τροχαντήρα του μηριαίου 

οστού. 

• Οι μύες το κοιλιακού τοιχώματος διαχωρίζονται σε δύο ομάδες: στους πρόσθιους και 

τους πλάγιους. Οι ομάδα των προσθίων μυών αποτελείται από τον ορθό κοιλιακό και 

από τον πυραμοειδή ενώ την ομάδα των πλαγίων μυών αποτελούν ο έξω λοξός, ο έσω 

λοξός και ο εγκάρσιος. 

Η ενέργεια των μυών της ράχης είναι να εξασφαλίσουν την ορθή στάση του σώματος (εξ' ού και 

ονομάζονται μαζί ορθωτήρας μυς του κορμού) καθώς και να κάνουν έκταση της οσφυϊκής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Όταν το ιερό οστό σταθεροποιείται οι μύες της ράχης εκτείνουν 

τη σπονδυλική στήλη στην οσφυοϊερά και την θωρακοσφυϊκή άρθρωση, αντίστοιχα. Επίσης 

αυξάνουν με την σύσπαση τους την οσφυϊκή λόρδωση. Είναι λάθος να λέγεται ότι ευθειάζουν 

την οσφυϊκή μοίρα. Στην πραγματικότητα, έλκουν προς τα πίσω και αυξάνουν την καμπυλότητα 

της. Επίσης, οι μύες αυτοί είναι ενεργοί και στην εκπνοή. 

 
 

(α) (β) 

Σχήμα 2.41 Σχηματική και διαγραμματική αναπαράσταση των μυών της ράχης 

Οι πλάγιοι μύες του κορμού είναι δυο: ο τετράγωνος οσφυϊκός και ο ψοΐτης. Ο τετράγωνος 

οσφυϊκός όταν συσπάται είναι ισχυρός καμπτήρας προς τα πλάγια της οσφυϊκής μοίρας 

σύστοιχα. Στην ενέργεια του αυτή υποβοηθείται από τον έξω και τον έσω λοξό μυ. Ο ψοΐτης 

βρίσκεται μπροστά από τον τετράγωνο οσφυϊκό και, με το ισχίο σταθεροποιημένο, έχει ένα 

ισχυρό αντίκτυπο στην οσφυϊκή μοίρα: κάμπτει προς τα πλάγια σύστοιχα και περιστρέφει 

αντίστοιχα την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Επίσης, επιτείνει την οσφυϊκή λόρδωση. 

Ως σύνολο οι πλάγιοι μύες του κορμού κάμπτουν τον κορμό σύστοιχα αλλά ενώ ο τετράγωνος 

οσφυϊκός δεν έχει επίπτωση στην οσφυϊκή λόρδωση ο ψοΐτης επιτείνει αυτήν και στρέφει τον 

κορμό αντίστοιχα. 
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(α) (β)  

Σχήμα 2.42 (α) Σχηματική αναπαράσταση των πλαγίων μυών και (β) πορεία του τετράγωνου οσφυϊκού 

Οι μύες του κοιλιακού τοιχώματος συνεισφέρουν και στη στροφή του κορμού και στην κάμψη 

του κορμού. Η στροφή του κορμού επιτυγχάνεται από την κοινή δράση των παρασπονδυλικών 

μυών και των πλαγίων μυών του κοιλιακού τοιχώματος. Η μονόπλευρή σύσπαση των 

παρασπονδυλικών μυών συνεισφέρει ελάχιστα στην στροφή, εκτός από την εν τω βάθη 

στοιβάδα – τους βραχείς και μακρούς οσφυϊκούς μύες - που ονομάζονται και περιστροφείς των 

νώτων. Όταν σταθεροποιείται η έκφυση τους από την υποκείμενη εγκάρσια απόφυση τότε 

έλκεται η υπερκείμενη ακανθώδης απόφυση με αποτέλεσμα στροφή του σπονδύλου. 

 
 

(α) (β) 

Σχήμα 2.43 Μύες κοιλιακού τοιχώματος 

Κατά την στροφή του κορμού, οι κύριοι μύες που εμπλέκονται είναι οι λοξοί μύες του κοιλιακού 

τοιχώματος (Σχήμα 2.44). Η μηχανική τους απόδοση αυξάνεται από την σπειροειδή τους 

διαδρομή γύρω από την μέση και την πρόσφυση τους στον θωρακικό κλωβό μακριά από την 

σπονδυλική στήλη έτσι κινητοποιούνται και η θωρακική μοίρα και η οσφυϊκή μοίρα. 
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(α) (β) 

Σχήμα 2.44 Συνεισφορά μυών στην περιστροφή του κορμού 

Κατά την στροφή του κορμού, οι κύριοι μύες που εμπλέκονται είναι οι λοξοί μύες του κοιλιακού 

τοιχώματος. Η μηχανική τους απόδοση αυξάνεται από την σπειροειδή τους διαδρομή γύρω από 

την μέση και την πρόσφυση τους στον θωρακικό κλωβό μακριά από την σπονδυλική στήλη έτσι 

κινητοποιούνται και η θωρακική μοίρα και η οσφυϊκή μοίρα. Για να περιστραφεί ο κορμός προς 

τα αριστερά πρέπει να συνεργαστούν μαζί ο δεξιός έξω λοξός με τον αριστερό έσω λοξό. Είναι 

ενδιαφέρον να τονιστεί ότι οι μυϊκές ίνες και οι απονευρώσεις των μυών αυτών έχουν την ίδια 

διεύθυνση στο χώρο. Επομένως οι μύες αυτοί είναι συνεργικοί. 

Οι μύες του κοιλιακού τοιχώματος είναι ισχυροί καμπτήρες του κορμού (Σχήμα 2.45). Όντας 

μπροστά από τον άξονα της σπονδυλικής στήλης φέρουν με την σύσπασή τους όλη την 

σπονδυλική στήλη μπροστά σε κάμψη στην θωρακοσφυϊκή και την οσφυοϊερά άρθρωση. Η 

ισχύς τους βασίζεται σε μηχανισμό μοχλού. Με τον βραχύ βραχίονα του μοχλού να αντιστοιχεί 

στην απόσταση μεταξύ του ακρωτηρίου των μαιευτήρων στο ιερό οστό και της ηβικής 

σύμφυσης και τον μακρύ βραχίονα να αντιστοιχεί στην απόσταση μεταξύ της θωρακικής μοίρας 

σπονδυλικής στήλης και της ξιφοειδής απόφυσης. Ο ορθός κοιλιακός ο οποίος συνδέει την 

ξιφοειδή απόφυση με την ηβική σύμφυση είναι ένας ισχυρός καμπτήρας της σπονδυλικής 

στήλης και συνεπικουρείται από του λοξούς μύες του κοιλιακού τοιχώματος. 
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(α) (β) 

Σχήμα 2.45 Συνεισφορά μυών στην κάμψη του κορμού σε (α) πλάγιο και (β) μετωπιαίο επίπεδο 
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Κεφάλαιο 3ο: Προσομοίωση κινηματικής και κινητικής της οσφυϊκής 

μοίρας με το λογισμικό Anybody modeling system 

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας το ANYBODY MODELLING SYSTEM 

[1] είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την εμβιομηχανική προσομοίωση. Έτσι, στα πλαίσια της 

παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας το λογισμικό χρησιμοποιήθηκε, με σκοπό την αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης της κινηματικής και της κινητικής της οσφυϊκής μοίρας 

της σπονδυλικής στήλης. Επιπλέον, έγινε μια προσπάθεια για την χρησιμοποίηση των 

αποτελεσμάτων που παράγει το Anybody ως δεδομένα εισόδου για την ανάπτυξη τριδιάστατου 

μοντέλου οσφυϊκού σπονδύλου για την μελέτη του με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων 

στο λογισμικό ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων ANSYS [4]. 

Το πρώτο βήμα στην διαδικασία αυτή είναι η κατασκευή του κινητικού και κινηματικού 

μοντέλου στο λογισμικό Anybody. Δεδομένου ότι η κατασκευή ενός μοντέλου στο Anybody είναι 

μια επίπονη και πολύ χρονοβόρα διεργασία, ήδη, στον ιστότοπο του εν λόγω λογισμικού 

παρέχονται έτοιμα μοντέλα ανεπτυγμένα από άλλους χρήστες τα οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν ως βάση για την υλοποίηση μελετών με ελάχιστη ή σημαντική τροποποίηση 

του πρωτότυπου μοντέλου ώστε να ικανοποιεί τις τρέχουσες ανάγκες.  

Στην συλλογή Anybody Modelling Model Repository (AMMR) μεταξύ άλλων υπάρχει ένα 

μοντέλο οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης το οποίο περιλαμβάνει και τις άνω και κάτω 

αρθρικές επιφάνειες (facet joints). Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της 

σπονδυλικής στήλης κατά τις κινήσεις της σε κάμψη, έκταση, πλάγια κάμψη και στροφή. 

Επιπλέον, στοιχεία από τις δυνάμεις που εξασκούνται στην επιφάνεια ενός σπονδύλου 

χρησιμοποιούνται ως δεδομένα φόρτισης για το λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων Ansys (v. 

14.0). Η λεπτομερής περιγραφή του τρόπου και της μεθόδου καθώς και των απαραιτήτων 

δεδομένων για την κατασκευή του μοντέλου περιγράφονται στην εργασία των Mark de Zee et 

al. [5, 6]. Η τροποποίηση του μοντέλου έγινε το 2008 [7] με τη προσθήκη των αρθρικών 

αποφύσεων και περιγράφεται σε παρουσίαση που βρίσκεται στον ιστότοπο του λογισμικού 

Anybody. Η κατασκευή έχει δομημένη προσέγγιση με ξεχωριστούς φακέλους για το επιμέρους 

τμήματα του μοντέλου.  

Το υπό εξέταση μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται στο φάκελο: 

AMMR v1.5 -> Application -> Examples-> FacetJointModel.  

Εντός του φακέλου βρίσκονται κάποια αρχεία με την κατάληξη *.any καθώς και ένας φάκελος 

με την ονομασία FacetJoints. Ο φάκελος αυτός περιέχει τα δεδομένα για την προσομοίωση των 

άνω και κάτω αρθρικών αποφύσεων  

Το βασικό αρχείο το οποίο περιγράφει την κατασκευή είναι το FacetJointModel.main. είναι το 

κύριο αρχείο που φορτώνει προς εκτέλεση το Anybody. Στο Παράρτημα Ι παρατίθενται οι 

γραμμές κώδικα του συγκεκριμένου αρχείου. 

Το αρχείο με το όνομα DrawSettings.any περιέχει αυτό που λέει και το όνομά του, δηλαδή τις 

ρυθμίσεις για την εμφάνιση του μοντέλου. Το αρχείο Environment.any περιέχει τις ρυθμίσεις 

για την σύνδεση του μοντέλου με το περιβάλλον και το αρχείο JointsAndDriversSimple.any 
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περιέχει τους οδηγούς για την κίνηση στις συνδέσεις. Είναι ακριβώς αυτό το αρχείο το οποίο 

πρέπει να τροποποιηθεί για την κινηματική και δυναμική ανάλυση του μοντέλου μας. 

Πρέπει να τονιστεί ότι το μοντέλο υποβλήθηκε σε κάμψη, έκταση, πλάγια κάμψη και στροφή. 

Τα είδη κίνησης που μπορεί πραγματοποιούνται στις συνδέσεις κυμαίνονται από απλές κινήσεις 

που σαν στοιχεία εισαγωγής έχουν την ταχύτητα και την επιτάχυνση έως κίνηση που 

καταγράφεται από συσκευές MOCAP (MΟtion CAPture) με πολλαπλές κάμερες και markers επί 

του σώματος του οποίου μελετάται η κίνηση. 

Στην περίπτωση της παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας θα χρησιμοποιηθούν απλοί οδηγοί με 

αρχική ταχύτητα και σταθερή (αρνητική) επιτάχυνση. Στην συνέχεια, γίνεται μια αντίστροφη 

δυναμική ανάλυση του συστήματος και καταγράφονται οι δυνάμεις και οι ροπές στις 

αρθρώσεις.  

Τα αρχεία, όπως τροποποιήθηκαν για την κάμψη, την έκταση, την πλάγια κάμψη και τη στροφή 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ. Για την κάμψη οι γραμμές κώδικά που τροποποιούνται 

προσδιορίζουν μια κίνηση στην οσφυϊκή μοίρα με αρχική ταχύτητα 250
ο
 το δευτερόλεπτο και 

αρχική σταθερή επιβράδυνση 500
ο
 ανά τετραγωνικό δευτερόλεπτο. Αφού φορτωθεί το μοντέλο 

στο λογισμικό εκτελείται η αντίστροφή δυναμική ανάλυση (Inverse Dynamics) και γίνεται 

προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων στο ChartFX 2D από το μενού Window -> ChartFX 2D.  

Τα ίδια ακριβώς βήματα ακολουθούνται για την έκταση, για την πλάγια κάμψη και την στροφή. 

3.1 Θέσης μοντέλου κατά τη διάρκεια των βασικών κινήσεων 

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα αποτελέσματα από τις εν λόγω αναλύσεις. Αρχικά, παρατίθενται 

οι εικόνες για κάθε κίνηση που περιγράφηκε παραπάνω από το μενού Window -> ModelView, 

όπου δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να παρακολουθήσει την κίνηση του μοντέλου (Σχήμα 

3.1). 

 

 

 

 

Κάμψη 

   

 

 

 

 

Έκταση 
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Πλάγια 

Κάμψη 

   

Στροφή 

   

Σχήμα 3.1 Ενδεικτικές θέσεις του μοντέλου κατά την εκτέλεση των κινήσεων 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να καταγραφεί η κίνηση σε διαδοχικές εικόνες bitmap και να 

δημιουργηθεί από αυτές μια δυναμική παρουσίαση. 

3.2 Καταγραφή βασικών μηχανικών μεγεθών κατά τη διάρκεια των κινήσεων 

Τα δεδομένα που προκύπτουν από την αντίστροφη δυναμική ανάλυση του λογισμικού 

μπορούν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να παρουσιαστούν σε μορφή γραφημάτων. Πρέπει να 

αναφερθεί ότι οι μονάδες των μεγεθών είναι στο σύστημα SI (Ν, Μ, sec).  

Κάνοντας μια επισκόπηση του φακέλου Operations του μοντέλου δίνεται η δυνατότητα να 

ληφθεί μια συνολική εικόνα για τα στοιχεία που υπάρχουν και που θα υποβληθούν σε ανάλυση. 

Στην παρούσα ανάλυση, λοιπόν, το μοντέλο αποτελείται από τμήματα (segments) με 162 

βαθμούς ελευθερίας, 96 συνδέσεις (joints), 60 οδηγούς (drivers) και 133 δυνάμεις.  

Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα πιο αντιπροσωπευτικά μεγέθη της κινηματικής και της 

δυναμικής της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Τέτοια μεγέθη είναι η ενέργεια του 

συστήματος (κινητική και δυναμική), η ισχύς που παράγεται από τους μύες, η θέση της ΟΜΣΣ, 

οι θέσεις των σπονδύλων στο χώρο, οι δυνάμεις και οι ροπές που αναπτύσσονται μεταξύ τους 

και οι δυνάμεις που αναπτύσσουν οι μύες καθώς και η ταχύτητα και η επιτάχυνση επιμέρους 

τμημάτων.  

Κατά την κάμψη παρατηρείται ότι η αρχική κινητική ενέργεια (Σχήμα 3.2) είναι μέγιστη και αυτό 

εξηγείται δεδομένου ότι στην αρχή της κίνησης η ταχύτητα (Σχήμα 3.3) είναι μεγαλύτερη και 

μηδενίζεται στην πλήρη κάμψη.  
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Σχήμα 3.2 Κινητική ενέργεια κατά την κάμψη 

Όλη η κίνηση λαμβάνει χώρα στην διάρκεια 1 sec και η ταχύτητα μηδενίζεται στο 0.5 sec. 

Αντίστοιχα, η δυναμική ενέργεια είναι μικρότερη στην πλήρη κάμψη καθώς όλο το σύστημα 

βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.3 Γραμμική ταχύτητα κεφαλής κατα την κάμψη 

Στη συνέχεια, στο Σχήμα 3.4 που ακολουθεί, παρατίθεται το διάγραμμα της ισχύος κατά την 

κάμψη. 
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Σχήμα 3.4 Μηχανική ισχύς στην κάμψη 

Επίσης, στο Σχήμα 3.5, παρατίθεται το διάγραμμα της μέγιστης μυϊκής δραστηριότητας. 

Main.Study.Output.MaxMuscleActivity

0.00e+000

4.00e-002

8.00e-002

1.20e-001

1.60e-001
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2.40e-001
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3.60e-001

4.00e-001

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10

Main.Study.Output.Abscissa.t

 

Σχήμα 3.5 Μέγιστη μυϊκή δραστηριότητα 

Τέλος, στο παρατίθεται η γωνία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης κατά την κάμψη 

και συγκεκριμένα η γωνία μεταξύ των σπονδύλων Ο4 – Ο5. 
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Main.Study.Output.VertebraForcesL4L5.SpineAngle

5.00e+000

1.50e+001

2.50e+001

3.50e+001

4.50e+001

5.50e+001

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10

Main.Study.Output.Abscissa.t

 

Σχήμα 3.6 Γωνία της ΟΜΣΣ κατά την κάμψη (σπόνδυλοι Ο4 – Ο5) 

Στην μελέτη της κινηματικής της ΟΜΣΣ στην κάμψη με το μοντέλο του Anybody μπορούν, 

επίσης, να ληφθούν και οι σχετικές θέσεις στο χώρο των υπό μελέτη τμημάτων (segments). 

Τέτοια τμήματα είναι τα σώματα των σπονδύλων στην περίπτωση μας και οι συνδέσεις-

αρθρώσεις (joints) μεταξύ τους. Τα τμήματα (segments) περιέχουν εκτός των άλλων και τις 

παραμέτρους εκείνες που αποθηκεύουν τη θέση, την ταχύτητα και την επιτάχυνσή τους. 

Προεπιλεγμένη ανεξάρτητη μεταβλητή είναι στην παρούσα περίπτωση ο χρόνος που 

συμβολίζεται με t. Η θέση συμβολίζεται με r, η ταχύτητα με rDot και η επιτάχυνση με rDDot. Και 

τα τρία αυτά μεγέθη έχουν διαστάσεις διανύσματος 1 x 3.  

Ως θέση στο χώρο λαμβάνονται οι συντεταγμένες ως προς το γενικό σύστημα συντεταγμένων 

του μοντέλου της αρχής του συστήματος συντεταγμένων αναφοράς του κάθε τμήματος 

χωριστά. Το σύστημα αναφοράς του κάθε τμήματος έχει τη δυνατότητα και της περιστροφής σε 

σχέση με το γενικό σύστημα αναφοράς για αυτό στις παραμέτρους αναφέρεται και ο πίνακας 

στροφής μεγέθους 3*3 (rotation matrix) που αναφέρεται με το όνομα μεταβλητής Axes. 
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Main.Study.Output.Model.TrunkFolder.SegmentsLumbar.L5Seg.r[0]
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Σχήμα 3.7 Σχετική θέση Ο5 σπονδύλου 

Main.Study.Output.Model.TrunkFolder.SegmentsLumbar.L1Seg.r[0]

0.00e+000

1.00e-002

2.00e-002

3.00e-002

4.00e-002

5.00e-002

-1.00e-002

-2.00e-002

-3.00e-002
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Main.Study.Output.Abscissa.t

 

 

Σχήμα 3.8 Σχετική θέση του Ο1 σπονδύλου 
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Παρατηρώντας τα γραφήματα με τις σχετικές θέσεις των Ο5 και Ο1 σπονδύλων (Σχήμα 3.7 & 

Σχήμα 3.8) γίνεται αντιληπτή η διαφορά στο εύρος κίνησης του Ο1 που είναι μεγαλύτερο από 

αυτό του Ο5 σπονδύλου. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αντίστοιχα γραφήματα για τις γραμμικές ταχύτητες των δύο 

σπονδύλων (Σχήμα 3.9 & Σχήμα 3.10).  

Main.Study.Output.Model.TrunkFolder.SegmentsLumbar.L5Seg.rDot[0]

0.00e+000

1.30e-002

-1.30e-002
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10

Main.Study.Output.Abscissa.t

 

Σχήμα 3.9 Γραμμική ταχύτητα Ο5 σπονδύλου 
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Main.Study.Output.Model.TrunkFolder.SegmentsLumbar.L1Seg.rDot[0]

2.00e-002

6.00e-002

1.00e-001

1.40e-001
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2.20e-001
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-4.00e-002
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Main.Study.Output.Abscissa.t

 

Σχήμα 3.10 Γραμμική ταχύτητα Ο1 σπονδύλου. 

Το Anybody εκτός από τα κινηματικά μεγέθη όπως θέση, γραμμική ταχύτητα, γραμμική 

επιτάχυνση, γωνιακή ταχύτητα, γωνιακή επιτάχυνση υπολογίζει και δυναμικά μεγέθη όπως 

ροπές (moments), δυνάμεις που αναπτύσσονται στα σημεία σύνδεσης (joint reaction forces), 

δυνάμεις που εφαρμόζονται επάνω σε segments και δυνάμεις που εξασκούν οι μύες κατά την 

σύσπαση τους στα σημεία πρόσφυσης τους στα οστά. 
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Main.Study.Output.Model.TrunkFolder.JointsLumbar.L5SacrumJnt.Constraints.Reaction.Fout[0]

0.00e+000
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Σχήμα 3.11 Μεταβολή των δυνάμεων αλληλεπίδρασης στην άρθρωση του Ο5 με το ιερό οστό. 

Τα διαφορετικά χρώματα αναφέρονται στις τρείς συνιστώσες της δύναμης αντίδρασης στην 

οσφυοϊερά άρθρωση.  

Ο Ο5 σπόνδυλος αρθρώνεται από τη μία με το ιερό οστό και από την άλλη με τον Ο4 σπόνδυλο 

με αποτέλεσμα να υπόκειται σε δυνάμεις που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση του Ο5 

σπονδύλου με το ιερό οστό από την μία και τον Ο4 σπόνδυλο από την άλλη. 

Άλλες δυνάμεις στις οποίες υπόκειται ο Ο5 σπόνδυλος είναι οι δυνάμεις αλληλεπίδρασης στα 

facet joint που είναι δυο πάνω με τον Ο4 και δύο κάτω με το ιερό οστό καθώς και οι δυνάμεις 

που εξασκούνται από τους μύες που καταφύονται σε αυτόν. 
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Main.Study.Output.Model.TrunkFolder.JointsLumbar.L4L5Jnt.Constraints.Reaction.Fout[0]

0.00e+000

1.00e+002

2.00e+002

3.00e+002

4.00e+002

5.00e+002

6.00e+002

7.00e+002

8.00e+002

9.00e+002

1.00e+003

1.10e+003

1.20e+003

1.30e+003

1.40e+003

1.50e+003

-1.00e+002
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 1.10

Main.Study.Output.Abscissa.t

 

Σχήμα 3.12 Μεταβολή των δυνάμεων αλληλεπίδρασης στην άρθρωση του Ο5 με τον Ο4 σπόνδυλο. 

Παρατηρείται ότι κατά την κάμψη η μεγαλύτερη μεταβολή στις δυνάμεις αλληλεπίδρασης 

συμβαίνει κατά τον κάθετο άξονα (y) . Αυτό αποδεικνύει τις μεγάλες συμπιεστικές δυνάμεις που 

υφίσταται ο σπόνδυλος στην κάμψη. Στην περίπτωση μας η δύναμη αυτή ξεκινάει απο 500Ν και 

φτάνει τα 1500 N. 

Εκτός από την παρουσίαση σε έναν χάρτη, οι δυνάμεις αυτές μπορεί να παρουσιαστούν και 

μεμονωμένα σε διαφορετική κλίμακα με αποτέλεσμα να απεικονίζονται και οι ελάχιστες 

μεταβολές όπως αυτές υπολογίζονται από το λογισμικό.  

Στον χάρτη το διάγραμμα με το κόκκινο χρώμα και με τον χαρακτηρισμό Fout[0] είναι η δύναμη 

αντίδρασης κατά τον άξονα Χ με προσθοπίσθιο προσανατολισμό, το διάγραμμα με το πράσινο 

χρώμα και με τον χαρακτηρισμό Fout[1] είναι η δύναμη αντίδρασης κατά τον άξονα Υ με κάθετο 

προσανατολισμό και το διάγραμμα με το μπλε χρώμα και με τον χαρακτηρισμό Fout[2] είναι η 

δύναμη αντίδρασης κατά τον άξονα Ζ με προσανατολισμό από τα αριστερά προς τα δεξιά. 

Η ίδια μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των αποτελεσμάτων κατά την 

υποβολή του μοντέλου σε έκταση, στροφή και πλάγια κάμψη. Στη συνέχεια, και για εποπτικούς 

λόγους παρατίθενται και σχολιάζονται σύντομα κάποια από αυτά τα αποτελέσματα (Σχήμα 3.13 - 

Σχήμα 3.19) 
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Main.Study.Output.Ekin
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Σχήμα 3.13 Κινητική ενεργεία στην έκταση 

 

Main.Study.Output.Epot
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Main.Study.Output.Abscissa.t

 

Σχήμα 3.14 Δυναμική ενέργεια στην έκταση 
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Καθώς η έκταση επιτελείται σε πολύ μικρότερο εύρος κίνησης (γωνία 5μοιρες) τα μεγέθη είναι 

που μικρότερα. πολύ μικρή μεταβολή παρατηρείται στην δυναμική ενέργεια καθώς το ύψος 

αλλάζει ελάχιστα.  

Main.Study.Output.VertebraForcesL4L5.ReactionForceL4L5

0,00e+000

1,00e+002
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Main.Study.Output.Abscissa.t

 

Σχήμα 3.15 Δύναμη αλληλεπίδρασης Ο4 και Ο5 κατά την έκταση. 

Είναι φανερό ότι η δύναμη αλληλεπίδρασής στην αρχική φάση είναι ίδια στην συνέχεια φτάνει 

τα 700 Ν περίπου κατα το ήμισυ της δύναμης αυτής που αναπτύσσεται στην κάμψη. 
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Main.Study.Output.VertebraForcesL4L5.ReactionForceL4L5
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Σχήμα 3.16 δύναμη αλληλεπίδρασης Ο4Ο5 κατά την πλάγια κάμψη 

Main.Study.Output.Model.HumanModel.SelectedOutput.Trunk.JointReactionForce.L5SacrumProximoDistalForce

0,00e+000
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3,00e+002

4,00e+002

5,00e+002
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9,00e+002

1,00e+003

1,10e+003

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10

Main.Study.Output.Abscissa.t

 

Σχήμα 3.17 Δύναμη αλληλεπίδρασης μεταξύ του Ο5 και του ιερού οστού κατά την πλάγια κάμψη 
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Main.Study.Output.FacetL4L5R.Val
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Σχήμα 3.18 Δύναμη αλληλεπίδρασης στην δεξιά πλάγια άρθρωση (Facet Joint) 

Main.Study.Output.ReactionForceL4L5.Val

0,00e+000

4,00e+001
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Main.Study.Output.Abscissa.t

 

Σχήμα 3.19 Μεταβολή δύναμης αλληλεπίδρασης Ο4-Ο5 στην στροφή 
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Τα δεδομένα τα οποία είναι δυνατών να ληφθούν από μια μελέτη με το Anybody είναι 

πραγματικά πάρα πολλά. Στα διαγράμματα που προηγήθηκαν παρουσιάζονται ενδεικτικά μόνο 

ένα πολύ μικρό ποσοστό από τα στοιχεία που είναι δυνατών να προκύψουν. Από το πλήθος των 

δεδομένων κάθε φορά ο χρήστης θα πρέπει να απομονώσει και να ερμηνεύσει σε σχέση πάντα 

με τον στόχο του τα δεδομένα που τον ενδιαφέρουν. 

Η μελέτη αυτή έχει ως στόχο την επίδραση και την κατανομή των δυνάμεων που υφίσταται ο Ο5 

σπόνδυλος κατά τις διάφορες κινήσεις της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης . Από την 

επισκόπηση που έγινε στις δυνάμεις αυτές παρατηρήθηκε ότι οι δυνάμεις με το μεγαλύτερο 

μέγεθος και κατά συνέπεια και σπουδαιότητα σε πραγματικές συνθήκες είναι αυτές που 

αφορούν την συμπιεστικές. παρά ταύτα αυτό δεν μειώνει την σημασία των υπολοίπων. 

Όπως και έχει τονιστεί στην αρχή τελικός σκοπός είναι η εφαρμογή αυτών των δυνάμεων σε ένα 

μοντέλου σπονδύλου στο ANSYS για την μελέτη με την χρήση με πεπερασμένα στοιχεία. Για 

αυτόν το λόγω το Anybody προσφέρει την δυνατότητα της καταγραφής και της εξαγωγής όλων 

των δυνάμεων που μας ενδιαφέρουν μέσο ενός αρχείου XML. στο αρχείο αυτό καταγράφονται 

με λεπτομέρεια ο χρόνος, η θέση, οι συντεταγμένες και οι συνιστώσες των δυνάμεων αυτών. 

Επιπλέον με την χρήση ενός μικρού προγράμματος του ANY2APDL συνοδεύει το Anybody είναι 

δυνατή η αυτόματη μετατροπή του αρχείου XML σε εντολές γλώσσας APDL κατάλληλες για 

εισαγωγή στο ANSYS. 
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Κεφάλαιο 4ο: Ανάλυση φορτίσεων του Ο5 σπονδύλου με το λογισμικό 

Ansys Multiphysics 

Σε προηγούμενους παραγράφους, αναφέρθηκε η δυνατότητα που παρέχει το Anybody να 

αναλυθούν φόρτια σε διάφορα τμήματα ενός υπό μελέτη μοντέλου. Από μία ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας [8 – 15] αλλά και των οδηγιών που παρέχονται από τους προγραμματιστές του 

Anybody [1] δύο είναι τα βασικά πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση με 

πεπερασμένα στοιχεία το ABAQUS και το ANSYS..  

Η εργασία σε αυτό το σημείο αποκτά δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά στην εξαγωγή των 

επιλεγμένων δυνάμεων και ροπών από το Anybody και το δεύτερο αφορά στην ανάπτυξη του 

μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων για την εφαρμογή των φορτίσεων και την ανάλυση στο 

ANSYS.  

4.1 Εξαγωγή αποτελεσμάτων από το Anybody Modeling System 

Το Anybody από την πλευρά του διαθέτει μια κατηγορία για την αποθήκευση και τη λήψη των 

υπολογιζόμενων δυνάμεων με τη μορφή ενός αρχείου XML στο οποίο καταγράφονται για κάθε 

βήμα της προσομοίωσης όλες οι δυνάμεις και οι ροπές με τις αντίστοιχες συντεταγμένες τους με 

τις ακόλουθες γραμμές κώδικα. 

AnyMechOutputFileForceExport FEA_out =  

{ 

FileName = "files_in/L5Seg.xml"; 

UseRefFrameOnOff = On; 

AnyRefFrame &ref1 = Main.HumanModel.BodyModel..localrefframe; 

AllSegmentsInStudyOnOff = Off; 

XMLformatOnOff = On; 

//AllSegmentsInStudyOnOff = Off; 

AnySeg & L5Seg = Main.HumanModel.BodyModel. L5Seg; 

}; 

Για κάθε μία διεργασία όπως η κάμψη ή η έκταση δημιουργείται ένα ξεχωριστό αρχείο XML. Στο 

αρχείο αυτό είναι αποθηκευμένα με συστηματικό τρόπο όλα τα φορτία που δέχεται το υπό 

εξέταση τμήμα (ο Ο5 σπόνδυλος στην συγκεκριμένη περίπτωση).  

Από την στιγμή της δημιουργίας του το αρχείο XML μπορεί να φορτωθεί σε ένα πρόγραμμα 

επισκόπησης (XML Viewer) και με συστηματικό τρόπο μπορεί να διερευνηθεί το περιεχόμενο. 

Τα δεδομένα παρουσιάζονται με συστηματικό τρόπο και σε μορφή δέντρου και φακέλων. Η 

περιήγηση στα δεδομένα μπορεί να γίνει από τους φακέλους που εμφανίζονται στα δεξιά ενώ ο 

κώδικας XML εμφανίζεται στο μεσαίο παράθυρο (Σχήμα 4.1 & Σχήμα 4.2). 
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Σχήμα 4.1 Παράθυρο του XML Viewer 

 

Σχήμα 4.2 Απεικόνιση θέσης (Pos) με τις τρείς συνιστώσες 

4.2 Κατασκευή γεωμετρικού μοντέλου σπονδύλου Ο5 

Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος, η κατασκευή του μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων ξεκινά 

από την επεξεργασία ενός αρχείου απεικόνισης του σπονδύλου υπό εξέταση. Το αρχείο αυτό 

σήμερα είναι εύκολο να βρεθεί από μία αξονική τομογραφία οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής 
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στήλης. Τα ιατρικά αρχεία συνήθως αποθηκεύονται με την μορφή αρχείων *.dicom. Ένα 

κατάλληλο λογισμικό όπως το Mimics (Materialise -Belgium), το SimpleWare (Simpleware Ltd - 

UK) διαβάζει τα αρχεία *.dicom και ανακατασκευάζει από τις εγκάρσιες τομές της αξονικής 

τομογραφίας μια τρισδιάστατη απεικόνιση του σπονδύλου όπως αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 

4.3. 

 

Σχήμα 4.3 Ανακατασκευή Ο5 

Το λογισμικό αυτό έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τα δεδομένα από μια αξονική 

τομογραφία σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά την δημιουργία της τρισδιάστατης 

επιφάνειας που περικλείει τον όγκο του σπονδύλου σε μορφή αρχείου *.stl [16]. Σε δεύτερο 

επίπεδο το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να εκτελέσει την λειτουργία του image 

segmentation μέσω της οποίας γίνεται ο διαχωρισμός των στοιχείων όγκου του σώματος του 

σπονδύλου. Η δεύτερη αυτή διεργασία είναι απαραίτητη για την απόδοση διαφορετικών 

ιδιοτήτων υλικού στα επιμέρους στοιχεία του σώματος ενός σπονδύλου (φλοιώδες και 

σπογγώδες οστό).  

4.3 Ανάπτυξη μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων στο ANSYS 

Μετά την δημιουργία του ο όγκος του σώματος του σπονδύλου είναι έτοιμος για να εισαχθεί 

στο ANSYS. Η επεξεργασία στο ANSYS περιλαμβάνει  

• τη δημιουργία του πλέγματος  

• την απόδοση των ιδιοτήτων του υλικού όπως είναι το μέτρο ελαστικότητας και ο λόγος 

Poisson και  

• τον ορισμό των οριακών συνθηκών. 

4.3.1 Δημιουργία πλέγματος 

Στο Σχήμα 4.4 φαίνεται το πλέγμα που κατασκευάστηκε στο σπόνδυλο Ο5.  
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Σχήμα 4.4 Πλέγμα στο σπόνδυλο Ο5 

Για τη δημιουργία πλέγματος στο σπονδυλικό σώμα και τις αποφύσεις χρησιμοποιήθηκαν 10-

κομβικά, τετραεδρικά στοιχεία (Solid187). Για την εφαρμογή των δυνάμεων στο σπόνδυλο 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία δοκού (Beam4). Ο συνολικός αριθμός των πεπερασμένων στοιχείων 

είναι 15317 στοιχεία. Από αυτά, τα 11182 είναι τετραεδρικά στοιχεία όγκου ενώ τα υπόλοιπα 

4135 είναι μονοδιάστατα στοιχεία δοκού. 

4.3.2 Ιδιότητες χρησιμοποιούμενων υλικών  

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν θεωρήθηκαν ομογενή, ισότροπα και γραμμικά. Συνολικά, 

το μοντέλο του σπονδύλου αποτελείται από 3 διαφορετικά υλικά. 

Για την μοντελοποίηση του όγκου του κάθε σπονδύλου χρησιμοποιούνται με βάση τη 

βιβλιογραφία χρησιμοποιήθηκαν δύο υλικά: για το σπογγώδες οστό – κυρίως σώμα του 

σπονδύλου, με μικρό μέτρο ελαστικότητας και συγκεκριμένα Ε = 1000 MPa και για το φλοιώδες 

οστό – σκληρότερο υλικό με μέτρο ελαστικότητας Ε = 10000 MPa. Στο Σχήμα 4.5 που ακολουθεί 

φαίνονται τα δυο υλικά. 

 
 

(α) (β) 

Σχήμα 4.5 (α) Φλοιώδες και (β) σπογγώδες οστό σπονδύλου 

Τέλος, για το υλικό των στοιχείων δοκού ορίστηκε μέτρο ελαστικότητας ίσο με Ε = 1.1 x 10
12

, 

σύμφωνα με το εγχειρίδιο του λογισμικού AnyBody. 
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4.3.3 Ορισμός οριακών συνθηκών 

Παρότι έγιναν αναλύσεις σε όλες τις κινήσεις της οσφυϊκής μοίρας που αναφέρθηκαν στο 

παραπάνω κεφάλαιο, για ενδεικτικούς λόγους παρατίθενται οι οριακές συνθήκες κατά την 

κάμψη της οσφυϊκής μοίρας τη χρονική στιγμή που έχει τη μέγιστη κλίση. 

 
 

  

Σχήμα 4.6 Οριακές συνθήκες στο σπόνδυλο κατά την κάμψη σε (α) ισομετρική και (β) οπίσθια όψη 

Στο με κόκκινο χρώμα αποτυπώνεται η δύναμη, η οποία έχει τιμή ίση με F1 = -1341 MPa και F2 = 

1425 MPa ενώ με μπλε χρώμα αποτυπώνεται η ροπή η οποία είναι ίση με M = 0 Nm. Τέλος, με 

έντονο πράσινο χρώμα φαίνεται η στήριξη του σπονδύλου, που έχει θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί σε 

πλήρη δέσμευση των βαθμών ελευθερίας των κόμβων που βρίσκονται στην εμπρόσθια 

επιφάνεια του σπονδυλικού τρήματος. 

4.4 Αποτελέσματα ανάλυσης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων 

Το επόμενο βήμα είναι να εκτελεστεί η μηχανική ανάλυση του σπονδύλου. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται με την μορφή χρωματικής κλίμακας. 

Στο Σχήμα 4.7 φαίνεται η κατανομή της ισοδύναμης τάσης κατά von Mises στο σύνολο του 

σπονδύλου. 
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(α) (β) 

Σχήμα 4.7 Κατανομή τάσης κατά von Mises (α) σε μετωπιαία και (β) τυχαία όψη 

Στο παρουσιάζεται η κατανομή της ισοδύναμης τάσης κατά von Mises σε τομή του σπονδύλου 

κατά το μέσο μετωπιαίο επίπεδο. 
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Σχήμα 4.8 κατανομή της ισοδύναμης τάσης κατά von Mises σε τομή του σπονδύλου 

Τέλος, στο Σχήμα 4.9 απεικονίζεται η συνολική μετατόπιση του σπονδύλου (displacement vector 

sum). 
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Σχήμα 4.9 Κατανομή συνολικής μετατόπισης 
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Παράρτημα Ι 

//This model presents a new methodology for implementation of facet 

joints in the lumbar spine model 

//developed by De Zee et al. (2007: J Biomech. 40, 1219-1227). It 

enables the facet joint forces  

//to become part of a redundant system of equilibrium equations for 

the entire system including 

//the muscles. This redundant system is subsequently solved uniquely 

thereby making it possible 

//to analyze the effect of whole body movements and loads on facet 

joint loading for the whole  

//lumbar spine together with its muscles. 

 
//More details can also be found in the webcast 

//"Implementation of facet joints in a lumbar spine model (Mark de 

Zee, 25. September, 2008)"  

//it can be found at http://www.anybodytech.com 

 
//NOTE: for dynamic situation this model should be used with care 

since the facet  

//joint forces in this situation may add energy to the mechanical 

system. 

 

 

Main = { 

#include "DrawSettings.any" 

AnyFolder HumanModel={ 

AnyFolder &Mannequin=.Model.Mannequin; 

#include "..\..\..\Body\AAUHuman\BodyModels\Trunk\BodyModel.any" 

AnyFolder StrengthParameters={ 

AnyVar SpecificMuscleTensionSpine= 90; //N/cm^2 

AnyVar StrengthIndexLeg= 1;  

AnyVar SpecificMuscleTensionShoulderArm= 90; //N/cm^2 

}; 
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//Choice of Scaling 

#include "..\..\..\Body\AAUHuman\Scaling\ScalingStandard.any" 

}; 

// ------------------------------------------------------------ 

// Model 

// ------------------------------------------------------------ 

AnyFolder Model = { 

//Create a link to trunk folder 

AnyFolder &TrunkFolder = Main.HumanModel.BodyModel.Trunk; 

TrunkFolder = { 

//include the facet joints 

#include "FacetJoints/FacetJointsLumbar.any" 

}; 

 

AnyFolder &HumanModel=.HumanModel.BodyModel; 

#include "Mannequin.any"  

AnyFolder EnvironmentModel = { 

#include "Environment.any" 

}; 

AnyFolder ModelEnvironmentConnection = { 

#include "JointsAndDriversSimpleFlexion.any" 

}; // ModelEnvironmentConnection 

}; // Model 

// -------------------------------------------------------------- 

// Studies 

// -------------------------------------------------------------- 

AnyBodyStudy Study = { 

AnyFolder &Model = .Model; 

InverseDynamics.Criterion.Type=MR_MinMaxStrict; 

tEnd = 1; 

tStart=0; 

Gravity = {0.00, -9.81, 0.00}; 
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nStep = 50; 

AnyOutputFile VertebraForcesL4L5 = { 

FileName = "L4L5Forces.csv"; 

AnyVar FacetForceL4L5R_A = 
Main.HumanModel.BodyModel.Trunk.JointsLumbar.FacetJointL4L5R.Push.Nor
malForceScalar; 

AnyVar FacetForceL4L5R_B = 
Main.HumanModel.BodyModel.Trunk.JointsLumbar.FacetJointL4L5R.Push.Nor
malForceScalar2; 

 

AnyVar ReactionForceL4L5 = 
(Main.HumanModel.BodyModel.Trunk.JointsLumbar.L4L5Jnt.Constraints.Rea
ction.Fout[0]^2 

+ 
Main.HumanModel.BodyModel.Trunk.JointsLumbar.L4L5Jnt.Constraints.Reac
tion.Fout[1]^2 

+ 
Main.HumanModel.BodyModel.Trunk.JointsLumbar.L4L5Jnt.Constraints.Reac
tion.Fout[2]^2)^0.5; 

AnyVar SpineAngle = 
Main.HumanModel.BodyModel.Trunk.JointsLumbar.PelvisThoraxRotMeasure.P
os[2]*180/pi*-1; 

}; 

AnyOutputFun FacetL4L5R = { 

Val = .VertebraForcesL4L5.FacetForceL4L5R_B;  

}; 

AnyOutputFun ReactionForceL4L5= { 

Val = .VertebraForcesL4L5.ReactionForceL4L5; 

}; 

 

}; // Study 

};// Main 
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Παράρτημα ΙΙ 

Για την κάμψη το αρχείο έχει ως εξής: 

/* Definition of Driver for the segments in the lumbar spine. From 

PelvisL5 to T12L1 

Mark de Zee 

*/ 

AnyFolder &RefHM = Main.Model.HumanModel; 

AnyFolder Joints={ 

AnyRevoluteJoint GroundPelvisJnt = { 

Axis = z; 

AnyRefNode &GroundNode = 
Main.Model.EnvironmentModel.GlobalRef.GroundNode; 

AnyRefNode &PelvisNode = 
..RefHM.Trunk.SegmentsLumbar.PelvisSeg.GroundPelvisJntNode; 

}; 

}; 

AnyFolder DriversLumbar = { 

AnyKinEqSimpleDriver GroundPelvisJntDriver = { 

AnyRevoluteJoint &GroundPelvisJoint = ..Joints.GroundPelvisJnt; 

DriverPos = {0}; 

DriverVel = {0.0}; 

Reaction.Type = {On}; 

}; 

//Thorax pelvis rotation driver 

AnyKinEqSimpleDriver PostureDriver ={ 

AnyKinMeasureOrg &Ref2 = 
..RefHM.Interface.Trunk.PelvisThoraxLateralBending;  

AnyKinMeasureOrg &Ref3 = 
..RefHM.Interface.Trunk.PelvisThoraxRotation;  

AnyKinMeasureOrg &Ref1 = 
..RefHM.Interface.Trunk.PelvisThoraxExtension; 

DriverPos = pi/180*{0.0,0.0,5.0};  

DriverVel = pi/180*{0.0,0.0,-250.0}; 
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DriverAcc=pi/180*{0.0,0.0,500.0}; 

Reaction.Type = {Off,Off,Off};  

};  

//Neck driver  

AnyKinEqSimpleDriver NeckJntDriver = { 

AnyRevoluteJoint &T12L1Joint = ..RefHM.Interface.Trunk.NeckJoint; 

DriverPos = pi/180*{0}; 

DriverVel = pi/180*{0}; 

//Driver 

Reaction.Type = {Off}; 

}; 

}; 

 

Κατά την έκταση οι γραμμές του κώδικα τροποποιούνται ως εξής: 

//Thorax pelvis rotation driver 

AnyKinEqSimpleDriver PostureDriver ={ 

AnyKinMeasureOrg &Ref2 = 
..RefHM.Interface.Trunk.PelvisThoraxLateralBending;  

AnyKinMeasureOrg &Ref3 = 
..RefHM.Interface.Trunk.PelvisThoraxRotation;  

AnyKinMeasureOrg &Ref1 = 
..RefHM.Interface.Trunk.PelvisThoraxExtension; 

DriverPos = pi/180*{0.0,0.0,5.0};  

DriverVel = pi/180*{0.0,0.0,20.0}; 

DriverAcc=pi/180*{0.0,0.0,-40.0}; 

Reaction.Type = {Off,Off,Off};  

};  

Κατά την πλάγια κάμψη η μορφή των γραμμών κώδικα είναι η εξής:  

//Thorax pelvis rotation driver 

AnyKinEqSimpleDriver PostureDriver ={ 

AnyKinMeasureOrg &Ref2 = 
..RefHM.Interface.Trunk.PelvisThoraxLateralBending;  

AnyKinMeasureOrg &Ref3 = 
..RefHM.Interface.Trunk.PelvisThoraxRotation;  
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AnyKinMeasureOrg &Ref1 = 
..RefHM.Interface.Trunk.PelvisThoraxExtension; 

DriverPos = pi/180*{0.0,0.0,5.0};  

DriverVel = pi/180*{60.0,0.0,0.0}; 

DriverAcc=pi/180*{-120.0,0.0,0.0}; 

Reaction.Type = {Off,Off,Off};  

}; Γ 

 

Για την στροφή έχουµε τις εξής γραµµές κώδικα. 

//Thorax pelvis rotation driver 

AnyKinEqSimpleDriver PostureDriver ={ 

AnyKinMeasureOrg &Ref2 = 
..RefHM.Interface.Trunk.PelvisThoraxLateralBending;  

AnyKinMeasureOrg &Ref3 = 
..RefHM.Interface.Trunk.PelvisThoraxRotation;  

AnyKinMeasureOrg &Ref1 = 
..RefHM.Interface.Trunk.PelvisThoraxExtension; 

DriverPos = pi/180*{0.0,0.0,5.0};  

DriverVel = pi/180*{0.0,60.0,0.0}; 

DriverAcc=pi/180*{0.0,-120.0,0.0}; 

Reaction.Type = {Off,Off,Off};  

}; 


