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1. WSTĘP 

 
Chód, jako podstawowa forma lokomocji, stanowi przedmiot badań wielu naukowców 

zarówno w obszarze jego patologii, jak również biomechaniki sportu. Przez wielu określana 
mianem czynności fizjologicznej – naturalnej i uwarunkowanej genetycznie, jest jednym 
z najbardziej złożonych procesów ruchowych. Zdefiniowanie tego procesu wymaga 
zapoznania się z podstawami układu kostnego, mięśniowego i nerwowego [2, 3]. Ponadto 
należy uwzględnić jego statyczne aspekty – liczbę stopni swobody, długość i szerokość 
kroku, jak również parametry dynamiczne. Wszystkie powyższe elementy znacząco wpływają 
m.in. narozmieszczenie nacisków na podeszwowej stronie stopy, dostarczając cennych 
informacji ojej kształcie i funkcjonowaniu w statyce i dynamice [1]. 

Celem pracy było przedstawienie parametrów chodu człowieka, a w szczególnościrozkładu 
nacisku sił stopy na podłożew zależności od występującego obciążenia, w warunkach 
dynamicznych z wykorzystaniem platformy dynamometrycznej. 

 
 

2. METODOLOGIA BADAŃ 
 

Badaniem objęto grupę 10 studentów płci męskiej Uniwersytetu Technologiczno-
Przyrodniczego im. J. iJ. Śniadeckich w Bydgoszczy, zróżnicowanych pod względemwieku, 
wzrostu, wagi i rozmiaru stopy. Kryteriami wyłączenia z badania były przebyte 
lub występujące urazy kończyn dolnych i kręgosłupa oraz BMI >30. Badania 
przeprowadzono w dwóch etapach. 

I etap obejmowałokreślenie masy ciała, wzrostu, długości stopy, a także siły nacisku 
stóp.Pomiary masy ciała oraz wzrostu dokonano przy użyciu elektronicznej wagi lekarskiej 
(Radwag). Wyznaczenie statycznego nacisku stóp przeprowadzano przy użyciusystemufirmy 
RS Scan, zintegrowanego z platformą dynamometryczną. Do badania studenci przystępowali 
w ubraniu, przyjmując swobodną pozycję stojącą (kończyny górne opuszczone wzdłuż 
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tułowia) z bosymi stopami równolegle rozstawionymi w środkowej części platformy. Na 
podstawie tych danych określano wskaźnik BMI badanych, prawidłowe długości 
stópi rozkład ich obciążenia. 

W II etapie badań przeprowadzono testy dynamiczne (w trakcie chodu) z wykorzystaniem 
platformy dynamometrycznej. Wykonywano kolejno trzy pomiary: bez dodatkowego 
obciążenia, z obciążeniem 10% i 20% masy ciała. Obciążenie stanowił plecak umieszczony 
na plecach badanych, wraz z umieszczonymi obciążnikami. Przed każdą próbą określano 
statyczną wartość nacisku stóp, po czym badani stawali na starcie wyznaczonej trasy 
i przechodzili po niej stawiając w pierwszym kroku lewą stopę na platformie.  

Wynikiem każdego z pomiarów byłmaksymalny nacisk części anatomicznych stopy 
na podłoże. W dalszej ocenie wykorzystywano pomiary będące sumą nacisków 
poszczególnych obszarów stopy, stanowiących cztery strefy: pięty, śródstopia, przodostopia 
i palców. Uzyskane wyniki opracowano na podstawie graficznej oceny rozkładu sił nacisku 
z platformy dynamometrycznej oraz analizy statystycznej wykonanej w pakiecie Statistica. 

 
 

3. WYNIKI I DYSKUSJA 
 

Przeprowadzone testy statystyczne wykazały znaczący wzrost nacisku stopy na podłoże 
w sektorach przodostopia(M2-M5) oraz pięty(HM i HL),dla 10% obciążenia.W obszarze 
przodostopia-II i III głowy jej kości - wartość nacisku zwiększyła się o 20%. Natomiast 
w obszarze pięty wzrost ten był tylko na poziomie większym o 10%. Nie zauważono 
znaczących różnic porównując obciążenia 10% i 20%, co wiązano przy zmianie 
obciążeniaze zwiększoną powierzchnią kontaktu stopy z podłożem i rozłożeniem 
przenoszonego obciążenia. Ocena obciążeń pozostałych segmentów stopy nie wykazała 
istotnych zmian.  

 
 

4. PODSUMOWANIE 
 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że strefami najbardziej 
obciążanymi sąprzodostopie i pięta, co pozwala stwierdzić, że stanowią onegłównyobszar 
dystrybucji obciążeń w trakcie chodu, dodatkowo w obszarze przodostopia wzrasta w istotny 
sposób stosunek obciążenia do całkowitego nacisku stopy na podłoże. 

Przedstawione badania stanowią metodę analizy rozkładu sił nacisku poszczególnych stref 
stopy na podłoże, która może być podstawą w diagnostyce zmian chorobowychstóp. 
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