
LABORATORIUM BIOMECHANIKI

ĆWICZENIE NR 3

OCENA LOKOMOCJI PACJENTÓW METOD Ą REJESTRACJI REAKCJI

PODŁOŻA W CZASIE CHODU

1. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą wyznaczania reakcji pomiędzy stopą, a

podłożem  z  wykorzystaniem  traktu  tensometrycznego  oraz  przetestowanie  i  sprawdzenie

stanowiska do badania chodu człowieka.

2. WPROWADZENIE

Chód  jest  podstawowym  mechanizmem  poruszania  się  człowieka  po  lądzie.

Skoordynowane ruchy kończyn dolnych  umożliwiają  postępowy ruch tułowia do przodu.

Współdziałanie układu nerwowego oraz mięśniowo-szkieletowego pozwala na wytworzenie i

utrwalenie  prawidłowy  wzorzec  ruchów.  Zaburzenia  jednego  z  tych  układów  powodują

widoczne zaburzenia możliwości poruszania się.

Chód  ludzki  można  zdefiniować  jako  naprzemienne,  rytmiczne  ruchy  obrotowa

kończyn  dolnych  w  stawach,   które  zamieniane  są  na  ruch  posuwisty  ciała  do  przodu.

Rytmiczne powtarzanie tych ruchów, daje możliwość zdefiniowania cyklu chodu. Początek

cyklu  rozpoczyna  się  w  chwili  kontaktu  stopy  jednej  nogi  z  podłożem i  kończy  się  w

momencie, gdy stopa tej samej nogi ponownie styka się z podłożem. W trakcie trwania cyklu

chodu następują dwie fazy ruchu dla każdej z kończyn - faza podporu i faza wymachu. Chód

charakteryzuje się tym i różni od biegu i skoku, że w czasie cyklu chodu następują dwie fazy

podwójnego  podporu.  Faza  podwójnego  podporu  polega  na  tym,  że  człowiek  stoi

jednocześnie na dwóch nogach, tzn. jedna noga kończy kontakt  z podłożem - przekazuje

obciążenie,  natomiast  druga noga rozpoczyna kontakt  z podłożem i  przejmuje obciążenie

ciężaru ciała. Faza wymachu definiowana jest jako czas w którym stopa nie ma kontaktu z

podłożem i jest przenoszona w powietrzu do przodu. 

Krok zdefiniowany jest jako odległość na podłożu między jakimś punktem na stopie

jednej nogi, a kontaktem z podłożem takiego samego punktu na drugiej stopie. W chodzie
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prawidłowym krok wykonany jedną nogą powinien być równy krokowi wykonanemu drugą

nogą. Jeśli przyjmiemy, że cykl chodu trwa 100% czasu (około 1s), to faza podporu wynosi

60% tego czasu, natomiast faza wymachu około 40%. Różnica ta wynika stąd, że obie fazy

podwójnego podporu trwają łącznie około 20%. Fazy podporu i wymachu dla kończyny lewej

i prawej w prawidłowym chodzie powinny być sobie równe.

Chód  rozpoczyna  się  od  wychylenia  środka  ciężkości  ciała  do  przodu  poza

płaszczyznę podparcia, utraty równowagi i podporu jedną z nóg (przyjmijmy prawą), którą

wysuwamy do przodu i podpieramy się na niej celem odzyskania równowagi. Kontakt pięty

kończyny wysuniętej  do przodu rozpoczyna cykl  chodu.  Jest  to tak zwany initial  contact

(punkt IC). 

Rys. 2 Ilustracja i opis faz chodu wg D. Sutherlanda
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Rys. 1  Przebieg reakcji pionowej podłoża podczas chodu



Rys. 3 Zilustrowanie faz chodu oraz przebiegu wektora GRF w czasie chodu.

Rys. 4  Przebieg zmian reakcji pionowej podłoża zarejestrowany w czasie chodu dla obu nóg

t0 - początek cyklu chodu,

t0-t3 - cykl chodu,

t0-t2 - faza podporu prawą nogą,

t1-t2 - pierwsza faza podwójnego podporu,

t2-t3 - faza wymachu prawej nogi,

t1-t4 - faza podporu lewą nogą,

t3-t4 - druga faza podwójnego podporu, 

t4 - początek fazy wymach lewej nogi

W tym czasie pięta uderza o podłoże, kostka przyjmuje pozycję neutralną, kolano jest

wyprostowane,  a  biodro  zgięte  o  około  30°.  Uderzeniu  pięty  o  podłoże  (heel  strike)

towarzyszy  gwałtowny  wzrost  siły  reakcji  podłoża  GRF  (ground  reaction  force),  której

wektor przechodzi przed stawem skokowym, biodrowym i kolanowym (rys. 5). Kontakt pięty
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drugiej (lewej) nogi z podłożem rozpoczyna fazę podwójnego podporu - około 10% całego

cyklu.  W tym  czasie  kończyna  prawa  wyhamowuje  pęd  wynikający  z  masy  ciała  oraz

przejmuje obciążenie LR (loadning response). W ty momencie głównym celem pracy mięśni

jest uniemożliwienie nadmiernego zgięcia kolana oraz podeszwowego zgięcia stopy, a także

stabilizacja stawu biodrowego oraz zamortyzowanie skutków obciążenia kończyny.

W  płaszczyźnie  czołowej  występuje  zewnętrzny  moment  przywodzący,  który

aktywuje mięśnie odwodziciele biodra, które przeciwdziałają opadaniu lewej strony miednicy.

W  płaszczyźnie  poprzecznej  rozpoczyna  się  wewnętrzna  rotacja  miednicy  w  celu

przeniesienia jej lewej strony do przodu w stosunku do kończyny prawej. Rozpoczyna się

okres pojedynczego podporu, w którym następuje przeniesienie lewej kończyny do przodu

(kończyna lewa wykonuje wymach). Okres ten trwa od chwili czasowej odpowiadającej 12%

cyklu do momentu 50%  cyklu chodu. Można go podzielić na część środkową (mid stance -

MST) i końcową (terminal stance - TST).  

W fazie pomiędzy LR, a MST kierunek wektora GRF zmienia położenie i przechodzi

przed  kolanem,  tworząc  w  ten  sposób  zewnętrzny  moment  prostujący  -  kolano  jest

zablokowane w pozycji wyprostowanej z jednej strony przez GRF, a z drugiej przez więzadła.

Kończyna jest całkowicie wyprostowana (najdłuższa). Pęd ciała uzyskany na skutek propulsji

przeciwnej kończyny powoduje uniesienie środka ciężkości i przeniesienie ciała do przodu.

Okres MST kończy się w momencie, gdy środek ciężkości ciała przechodzi nad śródstopiem

(rozpoczyna się faza TST), po czym cykl osiąga fazę drugiego podwójnego podporu przed

wymachem (pre swing - PS). Druga faza podwójnego podporu rozpoczyna się w momencie
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Rys. 5  Wykres zmiany kierunku i przebiegu wielkości wektora GRF w
fazie podparcia.



odpowiadającym około 50% cyklu i trwa przez okres w którym palce kończyny podpierającej

mają kontakt z podłożem. Odpowiada to okresowi LR kończyny przeciwnej. W tym czasie

kończyna do tej pory całkowicie wyprostowana zgina się  celem skrócenia i  umożliwienia

wymachu w powietrzu bez zawadzenia o podłoże. Faza wymachu kończy się w momencie

ponownego IC, czyli trwa od okresu odpowiadającego 60% do 100% cyklu chodu. Można

jąpodzielić na trzy fazy: wstępną (initial swing ISW), środkową (mid swing MSW) i końcową

(terminal swing TSW).

W  trakcie  chodu  obserwujemy  nieustanne  przemiany  energii  kinetycznej  na

potencjalną  i  odwrotnie  oraz  współdziałanie  sił  wytwarzanych  w mięśniach  siłami

zewnętrznymi,  jak  również  towarzyszące  temu  przeciwstawne  działanie  momentów  w

stawach. 

Wzorzec  prawidłowy  chodu  człowieka  zmienia  się  z  wiekiem,  począwszy  od

najwcześniejszych lat (dziecięcych), kiedy ok. pierwszego roku życia. Pierwszy prawidłowy

wzorzec ruchu kształtuje się przez okres do 7 roku życia. W 20 roku życia wzorzec przybiera

postać najbardziej korzystną, która utrzymuje się do 40 roku życia, po czym wieku podeszłym

(powyżej 60 lat) następują niekorzystne zmiany w odniesieniu do prędkości i jakości chodu.

Podstawową zasadą związaną z chodem osób w wieku podeszłym jest minimalizacja zużycia

energii.

2.2. NIEZBĘDNE WIADOMO ŚCI 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 badaniami chodu:

- charakterem sygnału na wyjściu mostka oraz metodami jego wizualizacji,

- częstotliwością drgań własnych stanowiska pomiarowego,

- oraz kompensacją termiczną.
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c)  możliwością  zastosowania  różnych  rodzajów  przetworników  i  charakterem  sygnałów

uzyskiwanych przy ich użyciu,

e) dokładnością stosowanej metody i odpornością na zakłócenia, 

3. WYKAZ APARATURY

- stanowisko do badania reakcji pionowej podłoża w czasie chodu,

- dwukanałowy mostek pomiarowy AC,

- oscyloskop Tektronix 2002 do obserwacji i zapisu reakcji podłoża dla obu nóg,

- obciążniki 5 - 10 - 20 - 25 - 60kg

4. PROGRAM ĆWICZENIA

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

stanowiska do badań lokomocji pacjentów. 

Podłączyć stanowisko do mostka pomiarowego i wygrzewać układ przez około 5 do

10 min. Potem zrównoważyć napięcie na obu wyjściach układu i połączyć wyjście mostka

tensometrycznego z oscyloskopem. 

Obciążając kolejno obie płyty pomiarowe obciążnikami o łącznej masie ok. 60 kg lub

stając  na  każdej  belce  z  osobna  ustawić  pokrętłem  czułości  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  i  ten

zakres  nie  powinien  być  wykorzystywany).  Do  wyjścia  układu  pomiarowego  podłączyć

oscyloskop  przy  rozwartym  wyjściu  i  dobrać  jego  czułość  tak,  aby  odchylenie  linii

izoelektrycznej nie wychodziło poza ekran.

Celem  poprawnego  przygotowania  stanowiska  pomiarowego  należy  na  wstępie

przeprowadzić jego kalibrację. Do przeprowadzenia kalibracji płyt tensometrycznych należy

wykorzystać obciążniki o znanej masie od 5 do 60 kg. Dobrać wzmocnienia w obu kanałach

tak,  aby  na  wyjściu  uzyskać  jednakową  wartość  napięcia  pod  wpływem  tego  samego

obciążenia.

Zmieniając  kolejno  masę  obciążników  odczytywać  wskazania  wartości  napięcia

wyjściowego na przyrządzie wychyłowym mostka pomiarowego lub ekranie oscyloskopu.

Kalibrację przeprowadzić na środku i po obu końcach każdej z płyt tensometrycznych. W

czasie pomiarów dokonywać trzech odczytów wskazań celem uśrednienia wyniku.
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Główną  częścią  ćwiczenia  jest  obserwacja  przebiegów  sygnałów  napięciowych

powstałych  w  trakcie  chodzenia  po  platformach.  Obecność  dwóch  platform  umożliwia

akwizycję reakcji niezależnie dla każdej kończyny dolnej człowieka. Dane należy uzyskać dla

chodu osób zdrowych jak również dla osób posługujących się w czasie poruszania się kulą

łokciową. Przeprowadzić zapisy reakcji podłoża w czasie próby biegu oraz podczas skoku.

Uzyskane wyniki zarejestrować i umieścić w sprawozdaniu. 

Następnie należy wyznaczyć częstość drgań własnych płyt uderzając uderzając pięścią

lub nogą w płytę  (wymuszenie w postaci impulsu Diraca). Pomierzyć częstotliwości drgań

własnych  stanowisko  pomiarowego  zarejestrowane  na  oscyloskopie.  Uzyskane

charakterystyki drgań zarejestrować fotograficznie i umieścić w sprawozdaniu wraz z krótkim

komentarzem.

Następnie wyznaczyć  częstotliwość drgań  własnych stanowiska stosując obciążniki.

Wymuszenie wywołać upuszczając z niewielkiej wysokości (ok. 5 do 10mm - najniżej jak to

jest możliwe, aby pod obciążnikiem zmieściły się palce), prostopadle na płytę obciążnika o

masie 20 lub 25 kg. Uzyskane charakterystyki częstotliwości drgań własnych stanowiska z

zastosowaniem  obciążników  również  zarejestrować  fotograficznie  i  umieścić  w

sprawozdaniu. 

Po  zakończeniu  pomiarów  przeprowadzić  powtórną  kalibrację  stanowiska,

analogicznie jak na wstępie. 

5. SPRAWOZDANIE

W sprawozdaniu należy zamieścić:

- opis działania stanowiska,

- wyniki kalibracji stanowiska,

- zapisy uzyskane podczas badań chodu osób zdrowych, osób posługujących się w czasie

poruszania się kulą łokciową oraz ewentualnie podczas biegu i skoku, wraz ich dokładnym

omówieniem,

-  wyniki  wyznaczania  częstotliwości  drgań  własnych  stanowiska  bez  obciążenia  i  z

obciążeniem oraz porównanie otrzymanych wartości wraz z uzasadnieniem,

- kalibrację końcową stanowiska,

- wnioski z przeprowadzonych badań.
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Sugeruje się również dyskusję następujących  zagadnień: 

- jakie parametry czasowe i siłowe rejestrowane w czasie badań i  w jakim zakresie mogą

świadczyć o prawidłowości lub patologii chodu,

- czynniki mające wpływ na dokładność przeprowadzonych pomiarów,

- sposoby eliminacji wpływu drgań własnych stanowiska na uzyskiwane wyniki badań,

- zauważone wady konstrukcji badanego stanowiska oraz propozycje zmian, których celem

byłoby udoskonalenie jego działania.
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