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1.   WSTĘP 
     

Nieodłącznym elementem każdej protezy kończyny dolnej jest stopa protezowa. Pełniąc 
rolę podporową, pozwala na zachowanie równowagi, bierze aktywny udział w cyklu chodu 
oraz wpływa na sposób przenoszenia obciążenia. Biorąc pod uwagę wymienione aspekty aby 
zaprojektować optymalną stopę protezową kluczowe jest poznanie rozkładu naprężeń 
występujących w czasie jej użytkowania. Informacje te można uzyskać na drodze badań 
doświadczalnych lub z wykorzystaniem komputerowych metod wspomagania projektowania. 
 
 
2.   ZAKRES PRACY 

  
Praca mająca na celu ocenę zachowania się stopy protezowej podczas faz chodu 

podzielona została na dwa etapy, które obejmowały: sporządzenie trójwymiarowego modelu 
stopy protezowej oraz przeprowadzenie numerycznych analiz wytrzymałościowych. 

 
2.1.   Model 3D stopy protezowej 
   

Obiektem rzeczywistym wykorzystanym do wykonania komputerowego modelu stopy 
protezowej była konstrukcja Trias 1C30 firmy Ottobock, która reprezentuje trzeci poziom 
mobilności zapewniający możliwość poruszania się z normalną prędkością w zróżnicowanym 
terenie, z uwzględnieniem przeszkód terenowych oraz tych występujących w miastach.  
W realizacji projektu wykorzystano oprogramowanie SolidWorks 2014 firmy Dassault 
Systèmes. Porównanie rzeczywistej stopy protezowej i jej odpowiednika komputerowego 
przedstawiono na rysunku 2.1. 

 
2.2.  Analiza wytrzymałościowa MES 

 
W programie ANSYS Workbench wykonano analizy wytrzymałościowe modelu stopy 

protezowej przyjmując założenia wstępne zgodne z pięcioma kluczowymi etapami cyklu 
chodu. Analizie poddano rozkład pól naprężeń i odkształceń w modelu stopy dla adekwatnych 
warunków brzegowych [1]. Dane do obliczeń poszczególnych zadań pochodziły ze źródeł 
literaturowych [2,3]. Przyjęto maksymalną dopuszczalną masę pacjenta, tj. 100 [kg].   
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Rys. 2.1. Porównanie stopy protezowej 1C30 Trias (A) z jej modelem 3D (B) 

 
 

3.   WYNIKI   
 

Maksymalne wartość uzyskanego naprężenia zredukowanego wg hipotezy H-M-H dla 
wszystkich zadań zawarły się w przedziale 407÷1984 [MPa]. Miejsce występowania 
koncentracji wartości były zróżnicowane i ściśle zależne od zaawansowania cyklu chodu. 
Przykładowy schemat obciążenia oraz wyniki wybranej analizy prezentuje rysunek 3.1.  

 

 
Rys. 3.1. Sposób obciążenia (moment 24.66 [Nm]) (A) oraz rozkład pól naprężeń wg hipotezy H-M-H (B)  

w końcowym etapie fazy przeciążenia modelu stopy protezowej 
 
 
4.    WNIOSKI 
  

Z punktu widzenia optymalizacji konstrukcji odpowiednio zaadaptowana geometria 
protezy stopy, zdyskretyzowana z wykorzystaniem  metod MultiZone oraz Tetrahedrons  
i algorytmu Patch Independent, pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów wyrażonych 
poprzez wartości czterech wskaźników jakości siatki (Skewness, Aspect Ratio, Element 
Quality, Jacobian Ratio). Dzięki wykorzystaniu modelowania 3D oraz analizy MES można 
uzyskać niezbędne informacje o zachowaniu się elementów protetycznych w czasie pracy. 
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