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1. WSTĘP 
 

 Pomiar momentów sił mięśniowych ma istotne znaczenie w ocenie układu szkieletowo-
mięśniowego. Znajduje zastosowanie zarówno w medycynie jak i w sporcie. Stosunkowo mało 
jest jednak na rynku urządzeń pozwalających na pomiar momentów rozwijanych przez 
prostowniki i zginacze tułowia. Prezentowane w niniejszej pracy rozwiązanie konstrukcyjne 
próbuje wypełnić tę lukę. 
 
 
2. ELEMENTY BIOMECHANIKI KREGOSŁUPA 
 
 W procesie zginania i prostowania tułowia największe znaczenie ma ruchomość lędźwiowej 
i piersiowej części kręgosłupa [2]. Według badań przeprowadzonych na urządzeniu Isostation 
B100 sumaryczny zakres ruchu zgięcia i wyprostu tułowia wynosi 115° dla mężczyzn i 106° 
dla kobiet [3]. 
 Według badań przeprowadzonych na AWF w Warszawie wartości momentów sił 
mięśniowych zginaczy tułowia u mężczyzn wynoszą średnia 306 Nm, przy czym wartość 
maksymalna osiąga 382 Nm. W przypadku prostowników uzyskano odpowiednio 466 Nm 
(wartość średnia) i 661 Nm (wartość maksymalna) [1]. Przytoczone wyniki uzyskano 
w przypadku osób uprawiających wyczynowo sport, można więc sądzić, że są one dobrą 
podstawą do oceny maksymalnych obciążeń, do jakich przystosowane winno być 
projektowane stanowisko. 
 
 
3. PROJEKT WŁASNEGO STANOWISKA DO POMIARU MOMENTÓW SIŁ 
MIĘŚNIOWYCH ZGINACZY I PROSTOWNIKÓW TUŁOWIA 
 
 Opracowanie projektu zostało poprzedzone wnikliwą oceną istniejących konstrukcji, 
w której uwzględniono produkty takich firm jak Biodex Medical Solutions,  CSMi Medical 
Solutions, Isotechnologies, ACCURO-SUMER, Newtest i HUR. Analiza ta pozwoliła na 
wypracowanie założeń do projektu własnej, unikalnej konstrukcji, łączącej najlepsze cechy 
wcześniejszych rozwiązań.  
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Prezentowane urządzenie (Rys. 1) umożliwia pomiar momentów sił mięśniowych zginaczy 
i prostowników tułowia w dwóch pozycjach: stojącej oraz siedzącej. Jest ono przystosowane 
do współpracy z dynamometrem urządzenia Biodex System 4 Pro.  

         
Rys. 1. Stanowisko w konfiguracji do pomiaru w pozycji: A-stojącej, B- siedzącej 

 
 W budowie przyrządu wyróżnić można kilka zasadniczych zespołów. Elementem nośnym 
konstrukcji jest rama (1). Wewnątrz niej znajduje się druga, ruchoma rama wewnętrzna 
z siedziskiem i podestem (2), która umożliwia dopasowanie stanowiska do sylwetki badanej osoby. 
Rama wewnętrzna jest poruszana przez hydrauliczny zespół regulacji wysokości (3). Moment siły 
mięśniowej przekazywany jest na dźwignię pomiarową (4). Dalej, przenoszony jest on na dolny (5) 
lub górny (6) układ odbioru momentu. Cięgło (7) jest zespołem, który, w przypadku badania 
prowadzonego w pozycji stojącej, przekazuje moment z górnego na dolny układ odbioru momentu. 
Do połączenia stanowiska z dynamometrem systemu Biodex służy adapter (8). Belka poprzeczna 
(9) pozwala na regulację wysokości stabilizatora miednicy oraz stabilizatora krzyżowego. 
Pozycjonowaniu poszczególnych części ciała względem stanowiska pomiarowego służy 5 
stabilizatorów: miednicy (10), kolan (11), przedni (12), krzyżowy (13), tułowia (14). 
 
4. PODSUMOWANIE 
 
 Zaprezentowane urządzenie łączy wszystkie najlepsze cechy znanych konstrukcji. 
Umożliwia ono pomiar zarówno w pozycji siedzącej (pozwalającej na określenie 
maksymalnych momentów osiąganych przez prostowniki i zginacze tułowia), jak też w pozycji 
stojącej, która lepiej odzwierciedla funkcjonowanie kręgosłupa przy codziennej aktywności. 
 Stanowisko w obecnej formie składa się z około 900 elementów, w tym 50 zespołów 
i około 250 części unikatowych. 
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