
LABORATORIUM BIOMECHANIKI

ĆWICZENIE NR 2

POMIAR WARTO ŚCI SIŁ ROZWIJANYCH PRZEZ MI ĘŚNIE

1. CEL ĆWICZENIA

Celemćwiczenia jest poznanie budowy stanowisk i metod do pomiaru sił rozwijanych

przez mięśnie w stawach. Podczasćwiczenia będą wykonywane pomiary maksymalnych

wartości sił rozwijanych przez różne zespoły mięśniowe w statyce oraz wzorcowanie

stanowisk pomiarowych.

2. WPROWADZENIE

2.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE

Ocena siły mięśni oraz charakteru ich czynności jest podstawą określania

prawidłowości postępowania usprawniającego oraz diagnostyki w zaburzeniach układu

nerwowego i mięśniowego. Test mięśniowy daje obraz sprawności fizycznej badanego i służy

do oceny doboru ćwiczeń w treningu siły mięśniowej.

Do badania siły mięśniowej są stosowane różne metody i techniki pomiarowe:

wolitywne i stymulacyjne, statyczne i dynamiczne, dynamometryczne i dynamograficzne. 

Najczęściej stosowanymi testami są próby oporowania ręcznego przez badającego siły

rozwijanej przez badanego w określonych pozycjach i wybranym ruchu. Badający

subiektywnie ocenia opór stawiany przez badanego i na podstawie tego stwierdza jaką

wartość siły jest on w stanie rozwinąć (badany). Przy dużym doświadczeniu badającego i

możliwości porównania siły rozwijanej przez stronę zdrową i upośledzoną metoda dostarcza

wielu informacji o stanie czynności mięśni.

Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest obecnie metoda oceny siły mięśni za

pomocą 6-cio stopniowej skali Lowetta, podaną na wykładzie. W metodzie Lowetta wybiera

się izolowane pozycje działania każdego mięśnia, w których uwidacznia się najbardziej tylko

jedna czynność.
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Siła skurczu mięśni może być mierzona bardziej dokładnie za pomocą specjalnej aparatury i

urządzeń wyposażonych w systemy komputerowe do analizy i wspomagania badań.

Stanowiska takie są dostępne w handlu, jednak produkowane przez wyspecjalizowane firmy

w pojedynczych egzemplarzach są drogie i z tego względu są rzadko spotykane w polskich

placówkach, szczególnie medycznych. Na rysunku 1 przedstawiono schemat blokowy

stanowiska do pomiarów siły rozwijanych w stawach.

W związku z tym prawie każdy ośrodek konstruował stanowiska do pomiaru siły

mięśni według własnego pomysłu dla konkretnych potrzeb. Dla jednego stawu lub zespołu

kinematycznego: stawu łokciowego, nadgarstkowego, zginaczy i prostowników palców

(rysunek 2) oraz stopy (rysunek 3), stawu kolanowego, prostowników i zginaczy grzbietu itp.

Rys. 2.  a) Widok stanowiska do pomiaru siły rozwijanej przez mięśnie kciuka,

b) stanowisko podczas badań
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Rys. 3.  a) Widok stanowiska do pomiaru siły zgięcia grzbietowego i podeszwowego stopy,

b) stanowisko podczas badań

Ostatnio obserwuje się tendencję do konstruowania stanowisk uniwersalnych,

przeznaczonych do badania mięśni w różnych stawach i dla różnych kątów zgięcia w statyce

oraz do badań dynamicznych w ruchu.

Rys. 4 Widok uniwersalnego stanowiska do pomiaru sił rozwijanych przez mięśnie w głównych

stawach człowieka (staw biodrowy, staw kolanowy, staw barkowy, staw łokciowy,

zgięcie/wyprost tułowia)
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 2.2. NIEZBĘDNE WIADOMOŚCI WYMAGANE DO PRAWIDŁOWEGO

PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA

Należy zapoznać się:

a) ze znanymi metodami i urządzeniami do pomiaru siły, momentów i naprężeń w układach

technicznych oraz zasadą działania przetworników wykorzystywanych do tych  celów:

- rezystancyjnych oraz tensometrów oporowych,

- pojemnościowych i indukcyjnych,

- piezoelektrycznych,

- optoelektronicznych,

- i innych.

b) zagadnieniami związanymi z:

- charakterem sygnału z punktu widzenia układu wzmacniającego,

- częstotliwością drgań własnych,

- oraz kompensacją termiczną.

c) charakterem sygnałów otrzymywanych z przetworników, 

d) właściwościami wzmacniaczy sygnałów z przetworników,

e) dokładnością stosowanych metod i odpornością na zakłócenia, 

f) sposobami kalibracji stanowisk.

3. WYKAZ APARATURY

- stanowisko do pomiaru siły kciuka (1),

- stanowisko do pomiaru siły zgięcia grzbietowego i podeszwowego stopy (2),

- stanowisko do badań czynności manipulacyjnych kończyny górnej (3),

- mostki pomiarowe prądu stałego (4) do współpracy ze stanowiskami 1 i 2,

- mostek pomiarowy prądu zmiennego (5) do współpracy ze stanowiskiem 3,

- oscyloskop Tektronix 2002,

- dynamometr sprężynowy,

- obciążniki (o masie od 1 do 25kg).

4.  PROGRAM ĆWICZENIA

Na wstępie należy zapoznać się z działaniem, obsługą oraz budową mechaniczną

poszczególnych stanowisk.
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4.1. BADANIA SIŁY ROZWIJANEJ PRZEZ MIĘŚNIE ZGINACZE KCIUKA

Podłączyć stanowisko (1) do mostka pomiarowego (4). Po podłączeniu układ

pomiarowy należy wygrzewać przez około 5 do 10 min. Po wygrzaniu zrównoważyć napięcie

na wyjściu układu. Połączyć wyjście mostka tensometrycznego z oscyloskopem lub

rejestratorem. Zamontować stanowisko na kończynie górnej i wyregulować napięcie wstępne

pierścienia pomiarowego za pomocą śruby regulacyjnej. Pomierzyć maksymalną wartość siły

rozwijaną przez badane osoby i ustawić za pomocą pokrętła czułości zakres wskazań

wyświetlacza cyfrowego (odczyt przy maksymalnej wartości siły nie powinien przekraczać

±200mV). Za pomocą obciążników o znanej masie dokonać kalibracji stanowiska, przy

ustawieniu pierścienia sprężystego zgodnie z kierunkiem działania siły ciężkości. Zakres

kalibracji powinien uwzględniać maksymalne wartości sił rozwijane podczas wstępnych

pomiarów.stanowisko do badania chodu człowieka,

Następnie przeprowadzić właściwe pomiary maksymalnych wartości sił rozwijanych

przez mięśnie kciuka. Pomiary przeprowadzić dla minimum dwóch osób. Odczytów

dokonywać trzykrotnie i uśrednić wynik. Należy zachowywać odpowiedni czas przerwy

pomiędzy pomiarami, aby nie dopuścić do zmęczenia mięśni. W trakcie pomiarów należy

wychwytywać maksymalne wskazanie na wyświetlaczu cyfrowym.

Uwaga:Początkowe wskazanie mostka może zmieniać się (przepływać) w czasie pomiarów.

W związku z tym, celem zwiększenia dokładności należy dokonywać odczytów wskazań

przed obciążeniem i po zdjęciu obciążenia po zakończeniu każdego pomiaru.

Po zakończeniu serii pomiarów przeprowadzić ponowną kalibrację toru pomiarowego i

porównać z wynikami uzyskanymi podczas kalibracji przed rozpoczęciem właściwych

pomiarów.

4.2. POMIAR SIŁY ZGIĘCIA GRZBIETOWEGO I PODESZWOWEGO STOPY

Badania przeprowadzić analogicznie jak w p.4.1.

Podczas kalibracji belka pomiarowa powinna być ustawiona prostopadle do kierunku

działania siły ciężkości. W trakcie pomiarów kończyna dolna powinna być pewnie

zamocowana w stanowisku. Niewłaściwe zamocowanie kończyny w okolicy stawu

skokowego wpływa zasadniczo na uzyskiwane maksymalne wartości sił. Dlatego też należy

zadbać o staranne ufiksowanie kończyny w tym właśnie miejscu.
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4.3. BADANIA SIŁ PODCZAS CZYNNOŚCI MANIPULACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z

RĘCZNĄ OBSŁUGĄ ELEMENTÓW KIEROWANIA SAMOCHODEM

Podłączyć belkę pomiarową stanowiska do mostka tensometrycznego prądu

zmiennego (5). Włączyć zasilanie miernika i wygrzewać urządzenie przez około 5 min.

Wyzerować wskazanie miernika za pomocą pokrętła równoważenia mostka. Obciążyć belkę

pomiarową siłą ok. 500 N i pokrętłem czułości ustawić wskazanie przyrządu wychyłowego

tak, aby nie przekraczało 80 działek, co stanowi około 3/4 zakresu (w stosowanym urządzeniu

wskazania powyżej 80 działek są w zakresie nieliniowości). Do wyjścia układu pomiarowego

podłączyć oscyloskop przy rozwartym wyjściu. Jeśli chcemy korzystać się z miernika

znajdującego się na płycie czołowej mostka, zaciski wyjściowe urządzenia muszą być zwarte.

Przeprowadzić kalibrację toru pomiarowego w zakresie od 50 do 500 N: do 250N - za

pomocą obciążników, a następnie wywierając nacisk nogą na belkę pomiarową poprzez

dynamometr sprężynowy.  

Następnie przeprowadzić właściwe pomiary maksymalnych wartości sił rozwijanych

przez badane osoby w minimum trzech różnych pozycjach na stanowisku badawczym (do

wyboru: hamowanie - góra; zmiana biegów - od siebie, w przód,w tył; kierownica - lewo,

prawo; sprzęgło ręczne - od siebie na wysokości tułowia). Pomiary przeprowadzić dla

minimum dwóch osób. Odczytów dokonywać trzykrotnie i uśrednić wynik. Należy

zachowywać odpowiedni czas przerwy pomiędzy pomiarami, aby nie dopuścić do zmęczenia

mięśni. W trakcie pomiarów należy wychwytywać maksymalne wskazanie na wskaźniku

wychyłowym lub ekranie oscyloskopu.

Po zakończeniu pomiarów przeprowadzić powtórną kalibrację stanowiska. 

5. SPRAWOZDANIE

W sprawozdaniu należy zamieścić:

- opis metod pomiaru sił

- schematy kinematyczne badanych stanowisk i zasadę ich działania,

- sposób przeprowadzenia pomiaru,

- protokół pomiarowy,

- omówienie uzyskanych wyników,

- wnioski.
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Sugeruje się również dyskusję następujących  zagadnień: 

- pojęcia dokładności, powtarzalności i wiarygodności wykonanych pomiarów,

- czynniki mające wpływ na dokładność urządzeń do wyznaczania wartości rozwijanej siły,

- porównać dokładność badań przeprowadzonych za pomocą mostka prądu stałego i

zmiennego.
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