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1. WSTĘP 

 
 Egzoszkielet kończyny dolnej to urządzenie zewnętrzne (nieingerujące w organizm ludzki) 
wspomagające pracę mięśni poprzez zwiększanie ich siły. Może być stosowane w wielu 
dziedzinach np. w rehabilitacji, w przemyśle, czy w zastosowaniach specjalnych takich jak 
wojska, straż pożarna czy ratunkowa. Mechanizm taki mocowany jest na zewnątrz ciała, 
dzięki czemu nie jest inwazyjny, a mimo wszystko bezpośrednio oddziałuje na dane części 
ciała człowieka. W obecnych czasach prowadzonych jest wiele badań zajmujących się 
projektowaniem i konstruowaniem egzoszkieletów różnych partii ciała. Największym 
problemem, jaki autor dostrzega w istniejących rozwiązaniach to sposób zasilania tych 
urządzeń. Analiza przepływu energii podczas chodu, może być inspiracją w zastosowaniu 
układów odzysku energii w egzoszkielecie kończyny dolnej. 
 
 
2. ANALIZA ENERGETYCZNA CHODU 

 
 Analizując pracę wykonywaną podczas chodu można wyróżnić pracę zewnętrzną oraz 
pracę wewnętrzną kończyn dolnych. Praca wewnętrzna to ta wykonywana przez mięśnie,  
w zamianie energii chemicznej na mechaniczną, natomiast praca zewnętrzna to praca, która 
wywołuje ruch kończyny, wykonana przez siły mięśni i siły zewnętrzne. 
Podczas chodu można wyróżnić dwie główne fazy – fazę podporu i fazę wykroku. W fazie 
podporu występują kolejne trzy fazy. Faza amortyzacji, w momencie postawienia stopy na 
podłożu, faza podparcia – przeniesienie ciężaru ciała i stabilizacji ciała oraz faza odbicia. 
Podczas jednego cyklu chodu obie nogi wykonują różną pracę. Kończyna wykroczna 
wykorzystuje więcej energii na wykonanie kroku – rozpędzenie kończyny do przodu, 
natomiast kończyna zakroczna traci energię na jej wyhamowanie wykonując pracę ujemną. 
Obserwując taką zależność można zaobserwować mechanizm podwójnego wahadła. Podczas 
amortyzacji następuje zjawisko gromadzenia energii natomiast podczas fazy odbicia, gdy 
występuje praca dodatnia następuje zjawisko oddawania energii. Dzięki temu energia tracona 
przez kończynę zakroczną może być wykorzystywana przez kończynę wykroczną. 
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2.1. Analiza energetyczna chodu w kontekście odzysku energii w egzoszkielecie 
kończyny dolnej 
 
 Analizując zjawiska odzysku energii podczas chodu człowieka [2][7], można zastanowić 
się nad wykorzystanie takiego zjawiska podczas modelowania egzoszkieletu kończyny dolnej.  
W badaniach analizy chodu brany pod uwagę jest przede wszystkim ruch środka ciężkości 
ciała. W kontekście odzysku energii najczęściej wykorzystywany jest model odwróconego 
wahadła polegający na zamieszczeniu masy na sztywnym łączniku, poruszająca się nad 
punktem podparcia. Następnym wykorzystywanym modelem jest model masy sprężystej, czyli 
zamieszczenie masy na sprężystym łączniku [5][4]. Jednym z bardziej zaawansowanych modeli 
jest dynamiczny model lokomocji z teleskopowymi kończynami[3]. 
 W wielu pozycjach literaturowych [2][1][6] udowodniony jest proces odzysku energii 
podczas chodu, nawet do 60%. Polega ona na wzajemnej wymianie energii potencjalnej  
z kinetyczną (i na odwrót) w ruchu postępowym względem osi strzałkowej wykorzystując 
mechanizm odwróconego wahadła, gdzie masą był ogólny środek ciężkości ciała. Pozostała 
część energii jest rozpraszana i tracona na siłę tarcia między stopą a podłożem, energię cieplną 
i energię fali akustycznej. 
 Egzoszkielet ma za zadanie odzwierciedlić ruch kończyn dolnych, dzięki czemu istnieje 
możliwość badań nad wykorzystaniem zjawiska odzysku energii odzwierciedlający proces 
zachodzący podczas chodu fizjologicznego. 
 Innym pomysłem wykorzystania odzysku energii jest koncepcja odzysku energii opierająca 
się na pracy mięśni antagonistycznych. Mięśnie te mają działanie do siebie przeciwstawne. 
Jeden z mięśni napędza lub odwodzi daną partię ciała, drugi działa przeciwstawnie, czyli np. 
wyhamowuje lub przyciąga kończynę. Można wykorzystać pracę tych mięśni do pobierania i 
magazynowania energii w układzie odzysku energii, a następnie wykorzystać ją do 
wspomagania zasilania egzoszkieletu. 
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