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1. WSTĘP 
 

Człowiek będący istotą wysoce niestabilną posiada wysoko rozwinięty system kontroli 
postawy - znajduje się w stanie równowagi statycznej gdy pionowy rzut ogólnego środka 
ciężkości (OSC) pada na płaszczyznę podparcia [1]. W literaturze opisano modele stabilności 
postawy wyodrębniające w płaszczyźnie podparcia obszar w którym odchylenia  
od preferowanego położenia rzutu OSC korygowane sąjedynie przez napięcie mięśni 
posturalnych. Zdefiniowano również obszar „marginesu bezpieczeństwa” - jeśli rzut OSC 
znajdzie się w jego obrębie człowiek w celu uniknięcia upadku zmuszony jest  
do zastosowania strategii odzyskiwania równowagi [2], których efektywność zależy  
od wydolności systemu kontroli równowagi oraz od parametrów bodźca destabilizującego [3].  

Nie opisano jednak do tej pory jaki obszar płaszczyzny podparcia jest optymalnie 
użytkowany w warunkach równowagi statycznej.   
 Celem pracy było określenie funkcjonalnego pola podparcia człowieka i zdeterminowanie 
marginesu bezpieczeństwa w warunkach równowagi statycznej. Koniecznym było ustalenie 
czy funkcjonalne pole podparcia człowieka jest maksymalnym polem podparcia znajdującym 
się w obrębie płaszczyzny wytyczonej przez stawy śródstopno-paliczkowe palucha i stawy 
skokowe boczne, oraz czy wychylenia postawy w warunkach równowagi statycznej  
są zależne od funkcjonalnego pola podparcia człowieka. 
 
 
2. MATERIAŁ I METODY 
 

W badaniu wzięło udział 28 studentów AWF Katowice (wiek 22,5±1,48 [lata], masa ciała 
68,6±13,49 [kg], wysokość ciała 173,42±9,76 [cm]). Badani nie zgłaszali zaburzeń 
równowagi oraz dolegliwości w obrębie narządu ruchu. 
Pomiarów dokonano przy użyciu platformy Zebris PDM. W pierwszej części badania 
zrzutowano na płaszczyznę platformy anatomiczne punkty obu stóp na wysokości kostek 
przyśrodkowych i bocznych, stawów śródstopno-paliczkowych palucha oraz stawów 
śródstopno-paliczkowych V palca. Na podstawie punków anatomicznych stopy wyznaczono 
maksymalne, średnie i minimalne pole podparcia. 
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W kolejnym etapie badani wykonywali wychylenie do przodu trwające 30 sekund, po czym 
na komendę wykonywali wychylenie w tył trwające także 30 sekund. Wymagane obciążenie 
na płaszczyznę platformy wynosiło nie mniej niż 10% ogólnego nacisku stóp.  
Na podstawie pięciu uśrednionych współrzędnych z wychylenia w przód i w tył obliczono 
procentowy wskaźnik wychyleń w stosunku do każdego z wytyczonych pól podparcia  
w płaszczyźnie strzałkowej, kolejno % max, % min, % średni oraz wskaźnik wychyleń  
w stosunku do teoretycznego pola podparcia wytyczonego obrysem stóp.  
 
3. WYNIKI 
 

Obszar maksymalnego pola podstawy okazał się zostać wykorzystany w najszerszym 
przedziale procentowym (min. 40,9%, max. 99,1%), natomiast pole minimalne (min. 66,4%, 
max. 175,8%) i średnie (min. 53,3%, max. 124,5%) wykorzystane zostały  
w całości. W warunkach równowagi statycznej badani wykorzystywali średnio 39,6% 
teoretycznego pola podstawy wyznaczonego obrysem stóp.   

Na podstawie analizy korelacji stwierdzono, że wartość wychylenia w przód i w tył nie jest 
istotnie zależna od długości stopy, ani od zaproponowanego funkcjonalnego pola podstawy.  
 
4. WNIOSKI 
 

Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, iż to funkcjonalne maksymalne 
pole podparcia stanowi pole podparcia postawy człowieka determinujące mechanicznie 
możliwość utrzymania równowagi. Brak możliwości przekroczenia stawów  przez rzut 
pionowy OSC, wydaje się wynikać z braku możliwości ich stabilizacji i z różnicy mas. Brak 
istotnych zależności wychyleń od powierzchni pól podparcia może potwierdzać istnienie 
„marginesu bezpieczeństwa” stanowiącego bufor zabezpieczający przed utratą równowagi  
w warunkach równowagi statycznej.  
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