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1. WSTĘP 

Staw skokowy jest najbardziej obciążonym stawem w organizmie ludzkim. Zadaniem stawu 
skokowego jest utrzymanie w prawidłowej pozycji stopy, wykonywanie ruchów zginających i 
ruchów skręcających. Ważną funkcję w stabilizacji i przenoszeniu sił w stawie skokowo 
goleniowym pełnią więzadła. Niektóre odcinki więzadeł pozostają cały czas w napięciu w 
zależności od położenia stopy na podłożu i to one najczęściej ulegają uszkodzeniu. Tego typu 
uszkodzenia wynikają z przekroczenia zakresu fizjologicznego ruchu stawu, w trakcie którego 
dochodzi do uszkodzenia torebki stawowej, zerwania więzadeł i uszkodzenia kości.  

Urazy stawu skokowego są problemem medycznym dotykającym najczęściej grupy osób 
czynnie uprawiających sport oraz wykonujących zawody związane z aktywnością fizyczną.  

Ze względu na dużą różnorodność dysfunkcji i urazów, w których rehabilitacji znajdują 
bardzo często zastosowanie ortezy stopowo-goleniowe oraz ogromne zróżnicowanie 
pacjentów, orteza powinna być wytwarzana w szerokiej gamie rozmiarów. Ponadto jej 
konstrukcja powinna umożliwiać adaptowanie się do różnych wymiarów unieruchamianego 
odcinka. Projektowana orteza będzie wykorzystywana jako zastępcza forma gipsu zwiększając 
funkcjonalność i komfort rehabilitacji. Pod wysoką funkcjonalnością rozumie się głównie 
możliwość dopasowania do rodzaju uszkodzenia oraz niską wagę.  
 Efektem pracy jest zbiór wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczących 
projektowania pneumatycznej ortezy stopowo-goleniowej oraz trójwymiarowy model ortezy 
stawu skokowego w rozmiarze M.  
 
 
2. METODYKA PRACY 
 
 Opracowanie przedstawia etapy procesu modelowania trójwymiarowego pneumatycznej 
ortezy stawu skokowego w funkcji parametryzacji wymiarów w celach rozmiarowych za 
pomocą oprogramowania CAD – SolidWorks. 
 Projektowana orteza posiada symetryczną formę, a charakterystyczne wymiary takie jak 
długość stopy i obwód goleni dla rozmiaru M zaczerpnięto z atlasu antropometrycznego. 
Orteza będzie wyposażona w dzianinę pompowaną powietrzem znajdującą się pomiędzy 
językiem ortezy a stopą i goleniem w celu właściwego dopasowania oraz regulacji sztywności 
zaopatrzenia ortopedycznego. W pracy dodatkowo zaprezentowano wyniki analizy 
wytrzymałościowej z uwzględnieniem materiału wykonanej za pomocą metody elementów 
skończonych przy użyciu modułu dostępnego w oprogramowaniu SolidWorks. 



XII Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej  s. 42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Model ortezy: a) konstrukcja bez podeszwy, b) konstrukcja z podeszwą, c) język ortezy  
 
 Odebrano wszystkie stopnie swobody na dolnej powierzchni podeszwy (rys.2a) a siły 
przyłożono w miejscach zamocowania pasów sciągających w przedniej części oraz na tylnej 
części goleni symulując tym samym ruchy zginające. Rysunki 2b i 2c  przedstawiają 
przykładowe wyniki analizy numerycznej.  
 

   
Rys. 2. Analiza numeryczna: a) warunki brzegowe, b) naprężenia zredukowane, c) odkształcenia 

 
3. WYNIKI I WNIOSKI 
 

Zaprojektowany trójwymiarowy model ortezy w rozmiarze M posłuży do wykonania 
prototypu. Prototyp zostanie poddany badaniom i testom, które jak oczekujemy pozwolą na 
dalszą optymalizację konstrukcji pod kątem ergonomii, zastosowanego materiału czy 
funkcjonalności ortezy. 

W nowoczesnych systemach CAD możemy dynamicznie zmieniać wymiary konstrukcji na 
każdym z etapów modelowania. Wymiary konstrukcji możemy parametryzować czyli nadawać 
między nimi zależności. Pozwala to zachować proporcje modelu w trakcie skalowania modelu.  

Parametryzując wymiary poszczególnych elementów modelu możemy sterować tak 
zależnościami aby przejście na inny rozmiar np. S lub XL było kwestią kilku zmian na 
początku drzewa modelowania.  
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