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1. WSTĘP 
 
 Analiza funkcjonowania układu szkieletowo-mięśniowego człowieka w czasie ruchu 
stanowi istotę biomechaniki. Sterowana przez układ nerwowy praca mięśni wprawia w ruch 
poszczególne segmenty ciała, bądź też pozwala utrzymać je w spoczynku pomimo działania 
zewnętrznych obciążeń. Zrozumienie funkcjonowania tego układu jest niezwykle istotne 
z punktu widzenia diagnostyki i leczenia schorzeń układu ruchu, optymalizacji metod trenin-
gu lub rehabilitacji, wyznaczenia obciążeń dla potrzeb projektowania implantów (np. endo-
protez), itp. Złożoność struktury układu ruchu (nadmierna liczba niewiadomych, zmienność 
geometrii układu oraz warunków skurczu mięśnia w trakcie ruchu) stanowi istotną komplika-
cję tego typu analiz.  

Obserwowany w ostatnim okresie rozwój metod wspomaganej komputerowo analizy 
kinematycznej i dynamicznej układu szkieletowo-mięśniowego może w istotny sposób uła-
twić biomechaniczną analizę układu ruchu. Jednym z dostępnych systemów tego typu jest 
AnyBody Modeling System (AnyBody Technology A/S, Denmark). Ocena możliwości jego 
wykorzystania do analizy układu szkieletowo-mięśniowego człowieka będzie przedmiotem 
niniejszego opracowania. Porównane będą dwa odmienne sposoby analizy układu ruchu 
w czasie lokomocji (moduł AnyGait i model MoCap).  
 
2. METODYKA BADAŃ 
 
 Symulacje numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania AnyBo-
dy Modeling System. Modele układu szkieletowo-mięśniowego wykorzystane do analizy 
składają się z zestawu elementów kostnych połączonych stawami o określonych stopniach 
swobody oraz układu mięśni i więzadeł [1, 2]. W analizie wykorzystano dwie metody analizy 
lokomocji dostępne przy użyciu narzędzi dostarczanych w ramach standardowej biblioteki 
systemu (AMMR), tj. modułu AnyGait oraz modelu MoCap. Oba te podejścia pozwalają na 
symulację pracy układu ruchu przy odtworzeniu danych zarejestrowanych eksperymentalnie 
podczas badania przeprowadzonego dla konkretnego pacjenta. Wyniki badania chodu (za-
równo lokomocja prawidłowa jak i patologiczna) wprowadzano do systemu AnyBody z wy-
korzystaniem plików w formacie .c3d.  
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4. WYNIKI BADAŃ 
 
 Analiza układu ruchu przy pomocy modułu AnyGait ograniczona jest jedynie do koń-
czyn dolnych. W przypadku modelu MoCap możliwa jest analiza zarówno samych kończyn 
dolnych (MoCap_LowerBody) jak i całego ciała człowieka (MoCap_FullBody). Aby prze-
prowadzić analizę lokomocji za pomocą modułu AnyGait niezbędne są wyniki badań statycz-
nych (w czasie stania) jak i dynamicznych (w czasie chodu). Model MoCap wykorzystuje 
natomiast jedynie dane z pomiaru dynamicznego. System wymaga dodatkowych informacji 
antropometrycznych, m.in. masa ciała i wzrost pacjenta. MoCap umożliwia wprowadzenie 
bardziej szczegółowych danych, takich jak długości poszczególnych segmentów ciała.  

Oba porównywane modele pozwalają na wyznaczenie szeregu parametrów takich jak 
m.in. czasowe przebiegi kątów stawowych, sił reakcji w poszczególnych stawach czy działa-
jących w nich momentów. Możliwa jest też analiza działania poszczególnych mięśni.  

Odmienny sposób realizacji analizy lokomocji przy wykorzystaniu modułu AnyGait 
i modelu MoCap prowadzi do nieznacznych różnic w uzyskiwanych wynikach. Porównanie 
przebiegów kąta w stawie kolanowym dla płaszczyzny strzałkowej, otrzymanych przy użyciu 
obu technik, przedstawiono na rys. 1.  
 

 
Rys. 1. Przebiegi kątów stawowych w stawie kolanowym uzyskane z AnyGait i MoCap 

  
Widać, że pomimo użycia identycznych danych kinematycznych (ten sam plik .c3d) różnice 
w wartości kąta sięgają 5-6°. Są one spowodowane odmiennym sposobem wyznaczenia pozy-
cji markerów oraz danych antropometrycznych. W AnyGait obliczane są one na podstawie 
wyników pomiarów statycznych. Model MoCap wyznacza te parametry na podsta-
wie wyników pomiarów dynamicznych, przy zastosowaniu procedury optymalizacyjnej. 
 
5. PODSUMOWANIE 
 
 Oprogramowanie AnyBody Modeling System jest cennym narzędziem pozwalającym 
na biomechaniczną analizę układu szkieletowo-mięśniowego. Pamiętać jednak należy, że 
podstawą efektywnego wykorzystania tego typu narzędzi musi być dogłębne zrozumienie 
procedur używanych w procesie modelowania i prawidłowy dobór parametrów modelu, do-
stosowany do celu i specyfiki prowadzonych badań.  
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